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Hoe om te gaan met de indicatoren 
Deze handleiding geeft weer hoe er met de indicatoren omgegaan dient te worden, welk 
format er gehanteerd dient te worden en waar de achterliggende informatie te vinden is. Voor 
een volledig implementatieplan (inclusief evaluatiesysteem) en de achtergrond van de 
indicatoren wordt verwezen na de verslagtekst horende bij dit onderzoek. 

Figuur 1 geeft weer hoe prestatiedoelen gesteld dienen te worden op een indicatorvlak. 
Allereerst dienen de huidige prestaties te worden vastgesteld. Vervolgens dient er gekeken 
te worden naar wat de maximale prestatie elders is en wat de beschikbare middelen ter 
plaatse zijn. Op basis hiervan moeten concrete, haalbare prestatiedoelen worden 
vastgesteld en de tijdsperiode die hiervoor beschikbaar is. De te nemen acties worden 
gekozen aan de hand van verschillen met beter scorende vestigingen om op die manier van 
de prestaties van anderen te leren. Deze acties dienen te worden vastgelegd om andere 
vestigingen te kunnen helpen indien zij soortgelijke prestatieverschillen constateren. Na het 
uitvoeren van de acties zal de prestatie al dan niet verbeterd zijn en dienen nieuwe doelen 
gesteld te worden. Het is hierbij belangrijk dat het hoofddoel wordt nagestreefd en niet alleen 
de indicatorprestatie. Een verbetering van het getal door de manier van rapporteren te 
veranderen, is geen echte verbetering. 

,.,,.. - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - -
I 
1 Maximale 

prestatie 
elders 

Verschillen 
met andere 
vestiging 

\ 
1 

1 

1 

Huidige prestatie 

Achterliggen 
de indicator 
informatie 

Figuur 1 Het stellen van prestatiedoelen en het nemen van acties 

Nieuwe prestatie 

Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk de huidige prestaties zichtbaar worden, is tijdig 
rapporteren noodzakelijk. Valselijk rapporteren (niet rapporteren volgens de richtlijnen en 
definities) moet tijdig geconstateerd worden. Het is daarbij wel beter de juiste dingen 
ongeveer te meten dan de verkeerde met grote nauwkeurigheid en precisie. 
Ontvangstbevestiging van gegevens is hierbij cruciaal om continue rapportage te 
garanderen. 

1 

1 

1 
1 

De achterliggende indicatorinformatie is belangrijk om te zien waar verbeteringen haalbaar 
zijn en knelpunten te vinden . Zonder deze informatie is het nagenoeg onmogelijk om 
corrigerende acties te plannen en uit te voeren. 

Een radardiagram zoals weergegeven in de Verslagtekst (Hoofdstuk 5.2) dient voor het 
kiezen van de belangrijkste verbeterpunten van een vestiging. De vraag is altijd of prestaties 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
direct vergelijkbaar zijn, dit kan geïnventariseerd worden aan de hand van de activiteiten van 
een vestiging en de stromen die binnen komen. (Zie ook indicator PR1 ). 
De volgende pagina's geven de indicatoren weer volgens het format en hoe ze uitgewerkt 
dienen te worden. De met VET aangegeven eenheden dienen als vergelijkingswaarde voor 
vestigingen en regio's in het radardiagram. 
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People: Medewerkers 

PE1: IF en SR (lnjury Frequency en Severity Rate) 

Indicator naam IF en SR (lnjury Frequency en Severity Rate) 

Doel (waarom houden Maatstaaf voor veiligheid ; beperken ongelukken; het streven moet 0 
we het bij?) ongevallen zijn . 

Nut van het doel op Een veilige werkomgeving 
wereldwijd niveau 

1 

Eenheid [Aantal ongevallen]/[Uren] (IF) 
[Aantal werkdagen verzuim als gevolg van een ongeval/aantal 
verzuimonqevallenl 

Risico bij vrijgave Overkomen als onveilig bedrijf richting klanten en omgeving . Verliezen VCA 
(Veiliqheid Checklist Aannemers) certificaat. 

Grenzen/niveau Per vestiging inclusief uitzendkrachten 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie • Aantal ongevallen 1 

• Aantal gewerkte uren 

• Duur van verzuim n.a.v. ongeval 
Methode van • lnjury Frequency= (Totaal aantal ongevallen*1.000.000)/aantal 
berekening gewerkte uren2 

• Gemiddelde verzuimduur (SR, Severity Rate)= aantal werkdagen 
verzuim als gevolg van een ongeval/aantal verzuimongevallen 

• IF (rolling)= Som aantal ongevallen laatste twaalf 
maanden*1.000.000)/aantal gewerkte uren laatste twaalf maanden 

• SR (rolling)= Som verzuimdagen als gevolg van een ongeval laatste 
twaalf maanden)/Som aantal verzuimongevallen laatste twaalf 
maanden 

1 Zie voor definities bijlage 1 
2 Zowel ongevallen als uren inclusief uitzendkrachten 
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Voorbeeldgrafiek 

Huidige 
meetfrequentie/ 

e evensvoorradi heid 
Doelgroep indicator 

Denkbare acties ter 
verbetering 

Mogelijke oorzaken 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor 
collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor 
ontvangst 

Wat is goed 

Wat is slecht 

van Gansewinkel ~ 

140 +-----------------------rl 

120 +-------- --------t----\----------t 

80 +------+--\---f"'---------,.---------t----------rl 

60 

40 -+--------+--1---------- - - ~--+------------H 

20 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt 

--+- IF 

--- sR 
IF (rolling) 

SR(rolling) 

lnjury Frequency en Severity Rate regio West 2005 (daadwerkelijke 
meldin en 
Maandelijks. De 1 e van de maand komen de aantallen ongevallen binnen 
van de vorige maand. De 15e van de maand de gegevens over de gewerkte 
uren en de aard van de on evallen. 
Medewerkers, klanten, omgeving, overheid 

Ontwikkelen veiligheidsbewustzijn medewerkers 
Vergelijken met andere vestigingen met gelijke operaties en bij voorkeur 
betere scores; analyseer de verschillen en verbeter waar mogelijk 
In discussie met betrokkene n on eluk om oorzaken we te nemen 
Hogere werkdruk werknemers (Zie indicator PR 5 en PE 3 voor een 
bevestiging hiervan) 
Onvoldoende instructie nieuwe en tijdelijk medewerkers 
Verslechterde weersomstandigheden 
Verbeterin van re istratie 
Huidige situatie Uuni 2006): Maandelijks rapporteren de KAM-coördinatoren 
naar de groep. Een overzicht van de IF en SR wordt op de 
managementinformatie schijf gezet in Excel vorm. 
Toekomstige situatie: Met de eventuele in werking treding van RINA 
(Reporting INcident Assistant) zal melding continu plaatsrinden en er 
automatisch een overzicht opgeroepen kunnen worden van zowel de IF als 
de SR er vesti in . 
Safety Engineer Groep 

Een dalend ongevallen cijfer met dalende ernst 
Een ongevallencijfer ver beneden dat van de rest van de groep 
Een ongevallencijfer ver beneden het sectorgemiddelde 

Het doel moet uiteindelijk O ongevallen zijn, hetgeen niet altijd even 
haalbaar is door verschillen in middelen en activiteiten. Door verdere 
investeringen in veiligheid (PE 6) kan dit op de lange termijn wel als 
haalbaar doel ezien worden. 
Een stijgend ongevallen cijfer of een stijgende ernstgraad 
Een ongevallencijfer ver boven de rest van de groep 
Een on evallencïfer boven het sector emiddelde 
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Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking In België wordt momenteel een andere definitie gehanteerd als in 
Nederland; ongevallen van uitzendkrachten worden niet meegenomen in de 
IF (worden wel vermeld, maar er niet bij opgeteld). Van belang is dat één 
definitie consistent wordt çiehanteerd wil vergelijking mogelijk worden. 
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PE2: Verloren dagen door ziekte en ongevallen 
Indicator naam Verloren dagen door ziekte en ongevallen 

Doel (waarom houden we het Uitdrukken kosten van een ongezond en onveilig bedrijf. 
b'"?) IJ. Vermindering ziekteverzuim en ongevallen 

1 

Nut van het doel op Voorbeeld stellen als goede werkgever 1 

wereldwijd niveau 

Eenheid [Aantal dagen] 
en [Dagen]/[Gewerkte uren] 

Risico bij vrijgave Overkomen als onveilig en ongezond bedrijf 
Grenzen/niveau indicator; wat Per vestiging 
meten we wel en niet? 
Benodigde informatie Verzuim in dagen per vestiging 

Methode van berekening In Perman (personeelsmanagement systeem) is het aantal 
verzuimdagen per medewerker en vestiging op te vragen. Dit 
verzu im is inclusief verzuim door ongevallen . Voor een indicatie 
van het ziekteverzuim zonder ongevallen kan de SR van 
dezelfde vestiging bekeken worden. 

De ratio Dagen verzuimrrotaal aantal gewerkte uren is een 
indicator die vergelijking over jaren en tussen vestigingen 
mogelijk maakt. De gemiddelden per jaar zijn op deze manier te 
bereken om trends zichtbaar te maken. 

Voorbeeldgrafiek 
70 

60 -
50 - _/\ ~ 

1 

~ \ !/ 40 - ~ Verzuim (dagen) 

\ ~ ~ ,1/ 
(2005) 

30 -a-l verzuim (dagen) -
'\_ }J (2006) 

20 

V 10 

0 

·.f ~~ 0' -~ e:,0ç_ o.:; 
~ ç< 
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Verzuim in dagen/Totaal aantal gewerkte uren*1000 

0,47 
0,46 -
0,45 -
0,44 -
0,43 -
0,42 -
0,41 -

0,4 -
0,39 - -
0,38 - -
0,37 f--- -
0,36 

2005 2006 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Op maandbasis zijn de gegevens beschikbaar. 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, personeelsmanagement 

Denkbare acties ter Vergelijken met vergelijkbare vestigingen 
verbetering Analyse oorzaken; "sick building?" 

Mogelijke oorzaken Toename werkdruk (Bekijk PR5) 
verslechtering en indicatoren 
die dit kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Bij P&O zijn centraal de gegevens tot op werknemerniveau 
collectie/locatie informatie beschikbaar. Het aantal gewerkte uren is in Perman en in de 

incidentenrapportage (RINA) beschikbaar. 
Verantwoordelijke voor Afdeling P&O 
ontvangst 

Wat is goed Afname verzuim 
Verzuim ver onder sectorqemiddelde 

Wat is slecht Verzuim boven sector en vestigingsgemiddelde 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking In België is per vestiging en regio ook het nulverzuim 
beschikbaar (deel van de mensen dat niet ziek wordt). In een 
nieuw overkoepelend IT-systeem zullen tevens 
personeelsqeqevens worden opgenomen. 
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PE3: Medewerker tevredenheid score 
Indicator naam Medewerker tevredenheid score 

Doel (waarom houden we Goede werkgever zijn 
het bij?) Verhogen productiviteit 

Nut van het doel op Goed werkgevervoorbeeld zijn 
wereldwijd niveau 

Eenheid Eenheidsloos (Medewerkertevredenheidscore) 

Risico bij vrijgave Overkomen als een bedrijf met ontevreden werknemers; slecht 
imaçio richting klanten 

Grenzen/niveau indicator; De medewerker tevredenheid scores zijn per vestiging beschikbaar 
wat meten we wel en 
niet? 
Benodigde informatie Tevredenheid scores per vestiging 

Methode van berekening Het onderzoek bestaat uit een standaard vragenlijst en vragen 
toegespitst op Van Gansewinkel. Het algemene gedeelte is 
volkomen vergelijkbaar met derden. Het onderzoek wordt door een 
extern bureau uitgevoerd. 

Voorbeeldgrafiek 
Tevredenheid 

! □ Tevredenheid 1 

8,25 

8,2 

8,15 1-

8,1 1-

8,05 1-

8 -

7.95 H 1 -

1 7,9 

2003 2004 2007 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Het medewerker tevredenheid onderzoek vindt minimaal om de twee 
gegevensvoorradigheid jaar plaats. 
Doelgroep indicator Eigen medewerkers, toekomstige medewerkers, klanten 

Denkbare acties ter Bekijk laagst scorende gebieden onderzoek voor verbeterpunten 
verbetering Vergelijk met vestigingen met een hogere score 

Mogelijke oorzaken Moment van meting (seizoensgebonden, salaris ontvangst) 
verslechtering en Werkdruk (zie ook PR5) 
indicatoren die dit kunnen Economische tegenvallers resulterend in een investeringsstop (Zie 
bevestigen ook PR6) 

Verantwoordelijke voor Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd. De 
collectie/locatie gegevens komen vervolgens bij P&O terecht. 
informatie 
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Verantwoordelijke voor Afdeling P&O 
ontvangst 

Wat is goed Stijging tevredenheid 
Scores ver boven ( sector)Qemiddelde 

Wat is slecht Scores beneden (sector)gemiddelde 
Daling van tevredenheid 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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PE4: Aantal medewerkers met training en uren in training 
Indicator naam Aantal medewerkers met training en uren in training 

Doel (waarom houden we het bij?) Kennis binnen de organisatie is belangrijk, opleiden 
werknemers past binnen de ster vakmanschap. 

Nut van het doel op wereldwijd Kennis is de basis voor innovatie en kan bijdragen aan 
niveau de oplossing van lokale en globale problemen 

Eenheid [Uren] en [%] (Uren per medewerker) 

Risico bij vrijgave Een onevenredige verdeling zou als onrechtvaardig 
gezien kunnen worden door de eigen medewerkers. 
Een laag aantal uren is slecht richting medewerkers en 
klanten. 

Grenzen/niveau indicator; wat meten Per vestiging 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Uren training per vestiging 

Aantal medewerkers dat training gehad heeft per 
vestiging 
Totaal aantal medewerkers per vestiging 

Methode van berekening Bereken gemiddeld aantal uren training per medewerker 
door uren training te delen door aantal medewerkers 
met training. 
Bereken percentage medewerkers met training door 
aantal medewerkers met training te delen door totaal 
aantal medewerkers en te vermenigvuldigen met 100. 

Voorbeeldgrafiek 
60 

50 - -
___. 

~ / 40 -+- Percentage met 

✓ ~ training 
30 - -- --- Uren training per 
20 medewerker 

10 

0 
2004 2005 2006 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Wordt bijgehouden door P&O voor subsidies (ESF 
gegevensvoorradigheid (Europees Sociaal Fonds)). Beschikbaar tot op 

vestigings/persoonsniveau. Duidelijk is wie wel en geen 
training hebben gehad en hoeveel. Jaarlijks is een 
overzicht op stellen. Het maandelijks opstellen biedt 
geen goed beeld doordat cursussen en trainingen niet 
het hele jaar doorlopen. 

Doelgroep indicator Medewerkers, klanten 

Denkbare acties ter verbetering Meer trainingen geven 
iedereen bij traininçien betrekken 

Mogelijke oorzaken verslechtering en 1 nvesteringsstop 
indicatoren die dit kunnen bevestigen Grote investerinçi in opleidinçi voorgaande jaar 
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Verantwoordelijke voor P&O (lokaal) (subsidies). 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor ontvangst P&O 

Wat is goed Groter aandeel medewerkers betrokken bij opleidingen 
Meer uren traininq per persoon 

Wat is slecht Daling aandeel medewerkers betrokken bij trainingen 
Daling totaal aantal uren 
Minder training dan andere vestigingen 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking Opleidingsmatrix wordt momenteel in België opgesteld 
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People: Sociale gerechtigheid en 
gemeenschapsontwikkeling 

PE5: Veroorzaakte schades 
Indicator naam Veroorzaakte schades 

Doel (waarom houden we Veilig werken op straat, goed gedrag binnen de gemeenschap 
het bij?) door schades te beperken die tevens een kostenpost zijn. 

Nut van het doel op Veilige operaties die niet ten koste van de samenleving gaan 
wereldwijd niveau 

Eenheid [Aantallen] 
[€s] 
[€/km] 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago indien er veel schades gereden worden 

Grenzen/niveau indicator; Schades veroorzaakt door VG met VG materieel of personeel. Per 
wat meten we wel en niet? reqio is er een overzicht (maar de waqens staan wel op vestiqinq). 
Benodigde informatie Aantallen schades en schadebedrag 

Methode van berekening Tel aantal schades per vestiging en schadebedrag. Deel door 
qereden kilometers per vestiginq. (blootstellinq) 

Voorbeeldgrafiek 
Aantallen 

14 

12 ~ T 

\ 10 -
\ / 8 

6 ' ~ / !-+- Aantallen 1 

\ / \ / 4 
V V 

2 

0 
C .c t ei <ii C ~ Cl C. :Së: > <..) 

.!!!, .2! E E .:2_ ::, Q) 0 0 Q) co co (/) C "O 
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Grafiek in €/km 

Huidige meetfrequentie/ 
gegevensvoorradi heid 
Doelgroep indicator 

Denkbare acties ter 
verbetering 

Mogelijke oorzaken 
verslechtering en 
indicatoren die dit kunnen 
bevestigen 

Verantwoordelijke voor 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor 
ontvangst 

van Gansewinkel ~ 
Schade bedrag (€) 

16000 

14000 

12000 
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Grafieken ebaseerd op fictieve etallen 

Schade (€) per kilometer 

0,025 ~------------~ 

0,02 -+----+->------------------, 

C .0 t: "'- ·- C -
ro a, E c. a, ::, .2, 
-~ - ro E -~ 

Grafiek ebaseerd op fictieve etallen 
Maandelijks worden de schades gemeten. 

Planning , chauffeurs, omgeving, klanten 

Analyseren oorzaken schades 
Vergelijken met vestigingen die beter scoren 

~ Schade(€) per 
kilometer 

Installatie (additionele) veiligheidsmaatregelen op materieel 
(spiegels, sensoren , camera's) 
Cursussen veilig rijden 
Aanspreken op gedrag 

Toename werkdruk (PR5) 
Weersomstandigheden 
Onvoldoende training nieuw personeel 

In de regio wordt het gemeld bij de planning en in het systeem 
gezet (lnsurance). 

Afdeling l&L 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Wat is goed Daling schades in euro's en aantallen, laag schadebedrag per 
kilometer. Streven moet O zijn. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Wat is slecht Stijging schades. Hoog schadebedrag per kilometer. 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

PE6: Investeringen in veiligheidsmaatregelen 
Indicator naam Investeringen in veiligheidsmaatregelen 

Doel (waarom houden we het bij?) Voldoende investeren in veiligheid 

Nut van het doel op wereldwijd niveau Een veilige werkomgeving zowel binnen als buiten het 
bedrijf 

Eenheid [€] 
[% van omzet] 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago als prestaties slecht zijn (PE1) en 
investerinçien laaçi blijven 

Grenzen/niveau indicator; wat meten Per vestiging 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Investeringen in veiligheid (in €) 

Omzet in€ 
Methode van berekening Stel vast welke "investeringen in middelen en of 

mensen om risico 's te verkleinen en daarmee de 
veiligheid te waarborgen of te verbeteren" in de 
meetperiode gedaan zijn. 
Waarbij veiligheid de mate van afwezigheid is van 
potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de 
mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen 
tegen deze potentiële oorzaken. 
Bereken percentaçie van de omzet. 

Voorbeeldgrafiek 
Investeringen in € 

25000 

20000 

15000 ,- - - - □ :vesteringen in 1 

10000 - - - -

5000 ,- - - -

0 
2004 2005 2006 

Veiligheidsinvesteringen als percentage van omzet 

0,3 -
0,25 f-- - □ Veiligheidsinvesteri 0,2 - - - f--

0,15 - - - - ngen als 
percentage van 

0,1 - - - - omzet 

0,05 - - - -
0 

2004 2005 2006 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Jaarlijks 
gegevensvoorradigheid 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
Doelgroep indicator Personeel, klanten 

Denkbare acties ter verbetering Meer investeren in veiligheid (indien nodig). Zie ook 
PE1 en PE5 

Mogelijke oorzaken verslechtering en Harde stijging omzet 
indicatoren die dit kunnen bevestigen 1 nvesteringsstop 

Verantwoordelijke voor Regionale KAM-coördinator stelt investeringen vast. 
collectie/locatie informatie Via vastgoed en lnkoop&Logistiek zijn de bedragen 

opvraaçibaar. 
Verantwoordelijke voor ontvangst Environmental Engineer groep 

Wat is goed Voldoende investeren in veiligheid. Met voldoende 
resultaat. 

Wat is slecht Onvoldoende investeren in veiligheid bij onvoldoende 
resultaat. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

PE7: Aantal klachten vanuit gemeenschap en afhandeling 
Indicator naam Aantal klachten vanuit gemeenschap en afhandeling 

Doel (waarom houden we het Niet tot last zijn omgeving 
b""?) IJ . 

Nut van het doel op Een goede buur zijn 
wereldwijd niveau 

Grenzen/niveau indicator; wat Klachten per vestiging 
meten we wel en niet? 
Eenheid [Aantallen] 

[Verhoudingsgetal] 
Risico bij vrijgave Veel klachten is slecht voor het imago. Idem voor een slechte 

afhandeling . 
Benodigde informatie Klachten per vestiging (aantal) 

Afhandeling klachten (aantal naar tevredenheid opgelost) 
Methode van berekening Tel alle klachten vanuit de omgeving; alle klachten van 

"derden", zijnde geen van Gansewinkel-medewerkers, met 
betrekking tot voor hem/haar zijnde hinderlijke water-, lucht-, 
licht-, bodemverontreiniging en geluidshinder. (Definitie RINA) 
Tel aantal naar tevredenheid opgelost 
Bereken verhouding 

Voorbeeldgrafiek 
100 

80 . -+-Aantal klachten 

60 
/ ~ , 

40 É -- \ ~ _._ Aantal naar 

~ 1/ ---- ' 
tevredenheid 

20 - - • opgelost 

0 Verhouding 

C: 1 D I t 1 5_ 1 ·QÏ 1 § 1 ~ 1 gi 1 ~ 1 ~ 1 ê; 1 ~ ~ ~ E ro E ~ ro oo O c: u 

Voorbeeldgrafiek 

Grafieken qebaseerd op fictieve qetallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks (moet continu worden bijgehouden) 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten, buren 

Denkbare acties ter Betere afhandeling klachten 
verbetering Vergelijken met vestigingen met soortgelijke operaties maar 

minder klachten 
Mogelijke oorzaken Seizoensinvloeden 
verslechtering en indicatoren Hogere werkdruk (minder tijd voor klachten) 
die dit kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM-coördinator regio 
collectie/locatie informatie 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
Verantwoordelijke voor Quality Engineer groep 
ontvangst 

Wat is goed Laag aantal klachten (lager dan collega-vestigingen) 
Goede afhandeling klachten 
Dalinçi klachtenaantal 

Wat is slecht Veel klachten (meer dan collega's) 
Slechte afhandelinçi (laaçi % naar tevredenheid opgelost) 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking De klachten van klanten worden 1 op 1 bijgehouden in het 
WINRis systeem in België. Alle meldingen onveilig hiervan 
moeten naar verkoop via het hoofd operaties. Er zijn weinig 
omgevingsklachten en deze worden nu nog zelden 
çiereçiistreerd. 
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PEB: Hoeveelheid geld geïnvesteerd in projecten voor de 
gemeenschap (donaties), investeringen buiten primaire proces om 
{lezen en schrijven) 
Indicator naam Hoeveelheid geld geïnvesteerd in projecten voor de 

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

Doel (waarom houden we het bij?) Verantwoordelijke onderneming zijn 

Nut van het doel op wereldwijd Verantwoord ondernemerschap 
niveau 

Eenheid [€] 
[%] (van omzet) 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago als onvoldoende/laag 
Grenzen/niveau indicator; wat meten Regionaal 
we wel en niet? 
Benodigde informatie De hoeveelheid geld besteed aan donaties, projecten die 

buiten het primaire proces van het bedrijf vallen en ten 
doel hebben verbeteringen in de samenleving tot stand 
te brengen en de verhouding met de omzet. 

Methode van berekening Stel aantal donaties en projecten vast per regio, stel 
bedragen vast en percentage van omzet 

Voorbeeldgrafiek 
Investeringen in gerreenschap 

25000 

20000 ~ - -

15000 - Investeringen 
in 

10000 gerreenschap 
5000 

0 
2004 2005 2006 

Als percentage omzet 

0,3 .___ 
0,25 - --

0,2 
........ 

0,15 1--+--Als percentage omzet 1 

0,1 

0,05 

0 

2004 2005 2006 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Jaarlijks worden voor het jaarverslag een aantal 
gegevensvoorradigheid projecten uitgelicht 
Doelgroep indicator Omgeving, klanten, medewerkers 

Denkbare acties ter verbetering Meer doneren/investeren 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
Mogelijke oorzaken verslechtering Hogere omzet 
en indicatoren die dit kunnen Niet-financiële bijdrages leveren 
bevestigen 

Verantwoordelijke voor Regiodirecteur voor projecten in de regio 
collectie/locatie informatie Hoofd Communicatie voor landelijke projecten 

Verantwoordelijke voor ontvangst Afdeling Communicatie 

Wat is goed Voldoende bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling 
(goede verhouding omzet, uitgaven) 
Ook niet-financiële bijdragen kunnen goed zijn, maar 
komen niet direct naar voren in de indicator. 

Wat is slecht Niet investeren in de gemeenschap 

Prestatiedoel Door regio te bepalen 
1 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

Profit: Producten en diensten 

PR1: Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt 
Indicator naam Hoeveelheid afval vervoerd/verwerkt 

Doel (waarom houden we het Wat is de bijdrage van Van Gansewinkel aan het 
b'"?) IJ. afvalprobleem 

Wat zijn de activiteiten van een vestiging 
Nut van het doel op wereldwijd Bijdragen aan afvalprobleem 
niveau 

Eenheid [ton] (1000kg) 
[kg] (indien minder dan 1 ton) 
Totaal in ton 

Risico van vrijgave Concurrentiegevoeligheid 

Grenzen/niveau indicator; wat Per vestiging afval verwerkt per hoofdstroom 
meten we wel en niet? 
Benodigde informatie Hoeveelheden afval per hoofdstroom (ton/kg) 

Methode van berekening Tel al het afval van de weegbrug dat binnen is gekomen en 
tel afval dat vervoerd is maar niet langs vestiging is geweest 
(per soort). Onderscheid gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. 
Bijlage 2 toont een mogelijke indeling van hoofdstromen op 
basis van de Eural-codes. 

Voorbeeldgrafiek 
Afval in ton X 

80000 

60000 ~ ~ ~ ~ 

~ ~ 40000 ~ ~ !-+-Afval in ton X 1 • - - -
20000 

0 

-~<:- ~(:- q,' -~ c,l~- 0-!,. 
~ ~ 

Huidige meetfrequentie/ Maandelijks (zit in Clear voor regio 's die hier aan 
gegevensvoorradigheid deelnemen) In België zit het in MAi. 
Doelgroep indicator Medewerkers, groep, klanten 

Denkbare acties ter verbetering Meer klanten werven 

Mogelijke oorzaken Minder afval per klant (betere afvalpreventie) 
verslechtering en indicatoren die Minder klanten 
dit kunnen bevestigen Seizoensinvloeden 

Verantwoordelijke voor Zit in Clear/MAI (Alleen regio Oost nog niet) 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling Waste Management 
ontvangst 

1 
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Wat is goed Meer afval inzamelen met stijgend aantal klanten en 
toename diversiteit stromen 

Wat is slecht Minder klanten en daardoor minder afval 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

PR2: Percentage verwerkers geaudit door eigen organisatie of in 
samenwerking met anderen 
Indicator naam Percentage verwerkers geaudit door eigen organisatie of in 

samenwerking met anderen 
Doel (waarom houden Zorgen voor ketenverantwoordelijkheid en juiste verwerking 
we het bij?) 

Nut van het doel op Correcte verwerking afval (geen verwerking in onacceptabele 
wereldwijd niveau omstandigheden) 

Eenheid [Procent] (Totaal geaudit; administratief of bezoek) 

Risico Slecht voor imago als onvoldoende 

Grenzen/niveau Alle verwerkers waar het afval dat van een VG vestiging uitgaat naar 
indicator; wat meten we toe is gebracht of dat door bij de vestiging behorend materieel naar 
wel en niet? een verwerker is gebracht. Totaaloverzicht per regio. 
Benodigde informatie Aantal verwerkers geaudit en totaal aantal verwerkers. 

Methode van berekening Bepaal aantal verwerkers waar VG contact mee heeft en afval naar 
toe brengt 
Onderscheid administratieve beoordeling en daadwerkelijk bezoek 
Bereken percentages van totaal aantal VG verwerkers 

Voorbeeldgrafiek 
120,00 

100,00 
~ - □ Percentage geaudite - ~ 

80,00 - verwerkers - -

60,00 - - □ Administratief(%) 

40,00 - - ■ Bezoek(%) 

20,00 - -
0,00 -- - -

2004 2005 2006 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Jaarlijks 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Klanten, medewerkers 

Denkbare acties ter Meer audits van verwerkers houden 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Tijdgebrek/hoge werkdruk 
verslechtering en Vorig jaar heeft al uitgebreide controle plaatsgevonden 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Verwerkerdatabase (intranet afdeling Waste Management) 
collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling Waste Management 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
ontvangst 

Wat is goed Hoog percentage gecontroleerd; bij voorkeur 100% 

Wat is slecht Geen of nauwelijks controle op verwerkers 

Prestatiedoel Door regio te bepalen 

Opmerking In België vinden nog niet of nauwelijks controles plaats. Vanuit ISO 
14001 wordt dit wel verplicht. 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

PR3: Klanttevredenheid 
Indicator naam Klanttevredenheid 

Doel (waarom houden we het Goede klantenrelatie, garantie toekomst 
b"?) IJ. 

Nut van het doel op wereldwijd Bestaansrecht als organisatie 
niveau 

Eenheid Eenheidsloos (Klanttevredenheidcijfer) 

Risico bij vrijgave Slecht voor klantenrelatie indien slecht 

Grenzen/niveau indicator; wat Per vestiging de klanttevredenheid per klantengroep (A, B, C 
meten we wel en niet? klanten) 
Benodigde informatie Klanttevredenheidcijfer 

Methode van berekening Houden onderzoek en berekenen cijfer o.b.v. 
standaardvragenlijst 

Voorbeeldgrafiek 
Klanttevredenheid 

1 □ Klanttevredenheid 

8,2 

8 

7,8 -
7,6 -
7,4 -
7,2 -

7 -
6,8 - -
6,6 - -
6,4 

2004 (A klanten) 2005 (C klanten) 2006 (B klanten) 

Grafieken gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Tevredenheidsmetingen worden niet systematisch uitgevoerd, 
gegevensvoorradigheid de gemiddelde frequentie ligt op één maal per twee jaren. In 

2005 zijn de A-klanten onderzocht, het jaar daarvoor de B- en 
C-klanten 

Doelgroep indicator Klanten, medewerkers 

Denkbare acties ter Onderzoeken verbeterpunten o.b.v. vragenlijst 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Verhoging standaard in markt en klantenverwachtingen 
verslechtering en indicatoren Verslechtering dienstverlening 
die dit kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd. (Zie 
collectie/locatie informatie intranet/groepsafdelingen Marketing en Sales/analyse en 

onderzoek voor samenvatting resultaat) 
Verantwoordelijke voor Het externe bureau rapporteert aan Sales, deze rapporteert 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
ontvangst aan de regio's. 

Wat is goed Tevredenheid groter dan bij concurrent en collega's 

Wat is slecht Lagere tevredenheid dan bij concurrent of ver beneden 
gemiddelde collega's. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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TU/e van Gansewinkel ~ 

PR4: Percentage afval afgekeurd dat uit gaat (bij klant afgekeurd) 
Indicator naam Percentage afval afgekeurd dat uit gaat (bij klant/verwerker 

afçiekeurd) 
Doel (waarom houden we Leveren kwaliteit 
het bij?} 

Nut van het doel op Aanleveren goede nieuwe grond- en brandstoffen 
wereldwijd niveau 

Eenheid [%] (Aantal ladingen afgekeurd/aantal afgeleverd} 

Risico bij vrijgave Slecht voor relatie met verwerkers indien onvoldoende 

Grenzen/niveau indicator; Percentage afkeur van afval (aantal ladingen van totaal) wat door 
wat meten we wel en niet? VG gecontroleerd zou moeten zijn, maar niet aan de specificaties 

van een klant voldeed per vestiging 
Benodigde informatie Aantal ladingen afval afgeleverd 

Aantal ladingen afkeur 
Methode van berekening Bereken percentage afkeur o.b.v. totaal aantal afgeleverde 

ladingen 
Voorbeeldgrafiek 

Percentage afgekeurd 

1,6 

1,4 t 
1,2 ♦ I 

~ /\ I 1 

0,8 f \ I \ I 1 ~ Percentage 1 .. / \ I \ I afgekeurd 
0,6 
~\ j \ I \ I 0,4 

V '' ~ 0,2 
~ 0 

C .0 t::'. .... 
ëii C "S O'l a. ~ > (.) 

-~ -2? E a. ::J ::J Q.l 0 Q.l ro E ro (J) 
0 C "O 

Grafiek çiebaseerd op fictieve çietallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Klanten, verwerkers, medewerkers 

Denkbare acties ter Beter controleren afval dat inkomt en uitgaat, betere 
verbetering sorteringsprocessen introduceren 

Mogelijke oorzaken Slechte aanlevering van afval door klanten 
verslechtering en Slechte sortering 
indicatoren die dit kunnen 
bevestigen 

Verantwoordelijke voor In het uitgaand register van de vestiging is beschikbaar hoeveel 
collectie/locatie informatie ladingen uit zijn gegaan. De afkeur dient bijgehouden te worden 

door KAM. 
Verantwoordelijke voor Afdeling Waste Management 
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ontvangst 

Wat is goed Percentage afkeur dat onder het gemiddelde ligt. Streven moet 0 
zijn . Stijgend percentage. 

Wat is slecht Percentage dat bovengemiddeld is. 
Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking In België zijn er wel acties aan verbonden, maar wordt het nog niet 
geregistreerd. 
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Profit: Economische performance 

PR5: Bezettingsgraad wagens en materieel 
Indicator naam Bezettingsgraad wagens en materieel 

Doel (waarom houden we Efficiency vergroten 
het bij?) 

Nut van het doel op Maximale uit beschikbare middelen halen 
wereldwijd niveau 

Eenheid [%] (Totale bezettingsgraad) 

Risico Concurrentiegevoelig, kostprijs/verkoopprijs gevoelig 

Grenzen/niveau indicator; Wagens en installaties behorende bij vestiging 
wat meten we wel en niet? 
Benodigde informatie Bezettingsgraden wagens 

Bezettinçisçiraden (sorteer)installaties (indien aanwezig) 
Methode van berekening Zie MIDB berekening (informatiesysteem over wagens) 

Voorbeeldgrafiek 
90 

~ - -80 
~ "--.. "-70 - -

60 ... JIJT '"\. ~ ... ..... '- - --+- Bezettingsgraad 
50 T - - wagens(%) 

40 -a- Bezettingsgraad 

30 installatie(%) 

20 
10 
0 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks (MIDB) 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Management, medewerkers 

Denkbare acties ter Meer doen met minder middelen, toe laten nemen klantenbasis en 
verbetering afvalstromen die getransporteerd, op- overgeslagen en bewerkt 

worden. Meer klanten zoeken in deel waar veel stilstand is. 
Mogelijke oorzaken Seizoensinvloeden 
verslechtering en Minder klanten 
indicatoren die dit kunnen 
bevestigen 

Verantwoordelijke voor In MIDB staan de bezettingsgraden van de wagens. Regionaal 
collectie/locatie informatie zijn de bezettingsgraden van de installatie bekend. 

Verantwoordelijke voor Afdeling Inkoop en Logistiek 
ontvangst 
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Wat is goed Bezettingsgraad op een dusdanig niveau dat het maximale uit de 

beschikbare middelen wordt gehaald zonder dat de 
veiligheid/gezondheid hierbij in het geding komt of de omgeving 
hier last van ondervindt (PE1, PE2, PE5, PE7) 

Wat is slecht Bezettingsgraden die onder het gemiddelde liggen of dusdanig 
hooçi zijn dat het ten koste gaat van de omgeving 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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PR6: Groei winst 
Indicator naam Groei winst 

Doel (waarom houden we het bij?) Groeien en continuïteit garanderen 

Nut van het doel op wereldwijd niveau Continuïteit garanderen 

Eenheid [€]en[%] 

Risico bij vrijgave Concurrentiegevoelig. Intern gevoelig;" gevoel van 
werken voor regio's met minder winst" 

Grenzen/niveau indicator; wat meten Regionaal 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Winsten/verliezen per regio 

Methode van berekening Vergelijk winst met vorige periode en bereken groei. 
Stel winst vorig jaar als 100%. (Deel huidige winst door 
winst vorige periode en vermenigvuldig met 100. Trek 
van dit getal 100 af.) 

Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, groep 

Denkbare acties ter verbetering Reduceren kosten, verbeteren opbrengsten 

Mogelijke oorzaken verslechtering en Seizoensinvloeden 
indicatoren die dit kunnen bevestigen Verliezen klanten 

Toenemen kosten 
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TU/e van Gansewinkel ~ 
Afvalpreventie door klanten 

Verantwoordelijke voor De regio controller maakt de rekening op. 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor ontvangst Alle winst- en verliesrekeningen komen binnen bij de 
groep binnen -Afdeling Controlling en Administratie -
die de groepsconsolidatie opstelt o.b.v. het resultaat. 

Wat is goed Stijging van de winst, voldoende winst behalen zonder 
dat dit ten koste gaat van andere indicatoren 

Wat is slecht Daling winst. Groei winst ten koste van prestaties op 
andere vlakken. 

Prestatiedoel Door regio te bepalen 

Opmerking In België is de informatie per vestiging beschikbaar (in 
regio West) o.b.v. de winst- en verliesrekening. De 
andere reqio's zijn noq niet zo ver. 
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PR7: Kosten en verbruik diesel in totaal en per afgelegde kilometer 
Indicator naam Kosten en verbruik diesel in totaal en per afgelegde 

kilometer 
Doel (waarom houden we het bij?) Dieselverbruik is een grote kostenpost en schaadt 

tevens het milieu 
Nut van het doel op wereldwijd niveau Broeikaseffectbijdrage verminderen, verminderen 

gebruik fossiele brandstof 
Eenheid [€/km] 

[liter/km] 
Risico bij vrijgave Concurrentiegevoelig/kostprijsgevoelig 

Grenzen/niveau indicator; wat meten Per vestiging 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Dieselverbruik en hieraan verbonden kosten per 

kilometer 
Methode van berekening Bepaal verbruik diesel in liters en in euro 

Bepaal afgelegde kilometers 
Bereken verhouding 

Voorbeeldgrafiek 
Prijs per km (Euro) 
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Grafiek çiebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Management 

Denkbare acties ter verbetering Overschakelen op alternatieve brandstoffen, modal 
shift (trein, boot), zuinigere motoren 
aanschaffen/vernieuwen wagenpark 
Zuinig rijden acties/cursussen 
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Mogelijke oorzaken verslechtering en Seizoensinvloeden 
indicatoren die dit kunnen bevestigen Meer klanten die ver uit elkaar liggen 

Verantwoordelijke voor Gegevens over dieselverbruik worden centraal 
collectie/locatie informatie bijgehouden in MIDB. 

Verantwoordelijke voor ontvangst Afdeling l&L 

Wat is goed Daling verbruik diesel per kilometer 

Wat is slecht Toename verbruik 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking In België is de informatie beschikbaar via Total en 
verder ook per dienst en per type voertuig net als in 
Nederland. 
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PRB: Solvabiliteit 
Indicator naam Solvabiliteit 

Doel (waarom houden we het Waarborgen gezonde groei en continuïteit 
b"?) IJ . 

Nut van het doel op wereldwijd Continuïteit waarborgen en zekerheid bieden richting 
niveau klanten/leveranciers 

Eenheid Eenheidsloos (Solvabiliteit) 

Risico van vrijgave Slecht voor verkrijgen leningen/krediet indien onvoldoende 

Grenzen/niveau indicator; wat Landelijk: Er is geen solvabiliteitsberekening mogelijk per 
meten we wel en niet? regio, omdat de schuldpositie van Van Gansewinkel centraal 

geadministreerd wordt en de schulden dan naar de regio's 
toegerekend zouden moeten worden . 

Benodigde informatie Groepsvermogen en totale vermogen 

Methode van berekening Groepsvermogen/Totale vermogen 

Voorbeeldgrafiek Solvabi liteit 

0,405 

0,4 

0,395 

0,39 

0,385 1 C Solvabiliteit 1 

0,38 

0,375 1 1 
1 1 0,37 
1 1 0,365 

2003 2004 

Grafiek gebaseerd op jaarverslag VG groep 2005 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks wordt de balans opgemaakt 
gegevens voorradigheid 
Doelgroep indicator Groep, medewerkers, klanten 

Denkbare acties ter verbetering Zorgen voor meer eigen vermogen t.o. v. vreemd vermogen 

Mogelijke oorzaken Grote investeringen waarvoor geld van buitenaf nodig is. 
verslechtering en indicatoren die 
dit kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Groepsadministratie o.b.v. balans 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor Groepsadministratie o.b.v. balans 
ontvangst 

Wat is goed Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt 
de minimumnorm van de waarde tussen de 0,25 en 0,50. 
Vanwege de eventuele waardevermindering van de activa bij 
liquidatie wordt er geen norm van 1 gehanteerd. Hoe hoger 
de waarde des te solvabeler de onderneming 
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Wat is slecht Een waarde onder de 0,25, een sterk dalende solvabiliteit 

Prestatiedoel Door groep te bepalen 
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Planet: Energie en materiaalverbruik 

PL 1: Ingangscontrole afval (%afkeur en aangegeven aan klant) 
Indicator naam Ingangscontrole afval (%afkeur en doorgegeven aan de klant) 

Doel (waarom houden we het Goede voorsortering, kwaliteitsverbetering 
b""?) IJ. 

Nut van het doel op Betere omgang met afval 
wereldwijd niveau 

Eenheid [.%0 ] (Afkeur) 

Risico vrijgave Overkomen als bedrijf dat slecht met haar klanten communiceert 

Grenzen/niveau indicator; Per vestiging: de ladingen die ontvangen worden en niet voldoen 
wat meten we wel en niet? aan wat door de klant opgegeven is. Ook als het afval naderhand 

onder een andere noemer genoteerd en verwerkt wordt dient het 
opgenomen te zijn als "afkeur". 

Benodigde informatie Aantal ladingen afgekeurd, totaal aantal ontvangen, aantallen 
doorgegeven aan de klant 

Methode van berekening 1. Noteer aantal ladingen ontvangen 
2. Noteer aantal ladingen afkeur 
3. Noteer aantal afkeur doorgegeven aan klant 
4. Bereken verhoudinqen t.o.v. totaal aantal ladinqen ontvanqen 

Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks o.b.v. weegbrug informatie 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Verwerkers, medewerkers 

Denkbare acties ter Beter de klant vertellen hoe het afval aangeleverd moet worden 
verbetering Klant vertellen als iets niet in orde is 

Mogelijke oorzaken Onduidelijkheid bij klanten over hoe afval aangeleverd moet 
verslechtering en indicatoren worden 
die dit kunnen bevestigen 
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Verantwoordelijke voor Acceptatie regio (België), Product Manager (Nederland) 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor KAM regio 
ontvangst 

Wat is goed Goede doorgave van afkeur aan de klant (100%) 
Laag percentage afkeur bij ingang indien het ook echt in orde is 
(zie ook uitgangscontrole indicator PR4) 

Wat is slecht Hoge afkeur zonder doorgave aan klant 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking De getallen worden nu nog zelden los bijgehouden. Wel wordt 
het aan de klant doorgegeven en wordt er een ander tarief 
toegepast voor het afval. 
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PL2: Modal shift; aantal tonnen afval over spoor en water i.p.v. over 
de weg en afstanden dat dit afval vervoerd is 
Indicator naam 

Doel (waarom houden 
we het bij?) 

Nut van het doel op 
wereldwijd niveau 

Eenheid 

Risico bij vrijgave 

Grenzen/niveau 
indicator; wat meten we 
wel en niet? 
Benodigde informatie 

Methode van 
berekening 

Modal shift prestatie; aantal tonnen afval over spoor en water i.p.v. 
over de we en afstanden dat dit afval vervoerd is 
Vervoer over water en spoor ontlast het wegennet en levert minder 
brandstofverbruik en C02 emissies op. (Zie figuur CBS) 

120 
kg 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
Goods transport b~, Inland shipping Goods trains 

road 

Source: CBS 

CO2 emission per 1,000 tonne-kilometres, 2003 

Ontlasten wegennet, beperken brandstofverbruik en bijdrage aan C02 
emissies 

[ton] (vervoerd via spoor/water) 
km 

Concurrentiegevoelige informatie (kostprijs) 

Per vestiging indien het de mogelijkheid om naar water en spoor te 
verladen 

Aantal ton verladen naar spoor en water 
Afstand waarover getransporteerd is 

Stel aantal ton getransporteerd over water en spoor vast 
Tel afstand waarover dit transport plaats vond 
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Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten 

Denkbare acties ter Meer vervoer over water en spoor. 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Beperkte capaciteit water en spooroverslagen, prijsstijgingen spoor- en 
verslechtering en watervervoer. 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor De informatie is bij Inkoop en Logistiek bekend alsmede bij de 
collectie/locatie vestigingen met een op- en overslag aan het water. 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling l&L 
ontvangst 

Wat is goed Stijgende trend over water en spoor. Koploper zijn in spoor en 
watervervoer. Spoor heeft qua C02 uitstoot de voorkeur, maar dit is 
niet altijd mogelijk. Niet alle vestigingen liggen aan het spoor of aan 
het water waardoor vervoer over deze transportmodi niet mogelijk is. 

Wat is slecht Dalende trend over water en spoor. (In tonnen) Minder kilometers 
hoeft niet noodzakelijkerwijs slecht te zijn als er dichterbij 
verwerkinqscapaciteit qevonden wordt. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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PL3: Hoeveelheid energie verbruik (electra, gas, brandstof)lton per 
activiteit 
Indicator naam Hoeveelheid energie verbruik ( electra, gas, brandstof)/ton 

Doel (waarom houden we het Reductie energieverbruik (kosten en milieuschade beperken) 
b'"?) IJ. 

Nut van het doel op wereldwijd Reductie consumptie grondstoffen en schaarse 
niveau energiebronnen 

Eenheid [kWh] 
[m3] 
[liter] 
[MJ/ton] (indien niet enkel kantoor, indien enkel een 
kantoor enkel MJ) 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago indien verbruik blijft toenemen 
Grenzen/niveau indicator; wat Vestigingsgebruik inclusief voertuigen die bij vestiging horen 
meten we wel en niet? 
Benodigde informatie Gebruik electra (kWh) 

Gebruik gas (m3) 
Gebruik brandstof (liter diesel) 
Indien transport, op- of overslaglocatie 
Door vestiging behandelde tonnen (totaal) 

Methode van berekening 1. Vraag energierekening op voor gas en licht, noteer m3s en 
kWh 
2. Vraag brandstofverbruik op voor wagens en machines 
vestiging 
3. Reken als volgt om naar MJ: 
Aantal kWh maal 3,6 
Aantal m3 gas maal 32 
Aantal liter diesel maal 36 
Tel op. 
4. Bereken verwerkte tonnen in periode 
5. Deel totaalverbruik in MJ door tonnen indien 
transportlocatie, indien kantoor gebruik 1 en 2 

Voorbeeldgrafiek 
Gasverbruik (m3) per ton 

0,14 
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\ / 0,10 
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Licht (KWh) per ton 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks (opvragen bij leverancier) 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, omgeving, milieugroeperingen, overheid, 

klanten 
Denkbare acties ter verbetering Zuinig rijden, betere isolatie, efficiënter werken (meer tonnen 

met zelfde middelen) 
Analyseren verbruik t.o.v. andere vestigingen met soortgelijke 
operaties 

Mogelijke oorzaken Seizoensgevoeligheid 
verslechtering en indicatoren 
die dit kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM-coördinator regio ; Grootverbruikers NL NRE hebben 
collectie/locatie informatie inlogcode (Elektra wordt centraal ingekocht). Men kan tot 2,5 

jaar terug kijken of een paar dagen terug. Vestigingen moeten 
vaak in Nederland een energiebesparingplan hebben van de 
gemeente. In België is de informatie grof. (minder details) 
Basware (factuursysteem) bevat de mogelijkheid selecties te 
maken uit de centrale administratie. 

Verantwoordelijke voor Afdeling Inkoop en Logistiek 
ontvangst 

Wat is goed Daling energieverbruik per ton, laag energieverbruik t.o. v. 
activiteiten en colleqa's 

Wat is slecht Stijging energieverbruik, significant hoger energieverbruik met 
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gelijke operaties/installaties 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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PL4: Hoeveelheid afval zelf geproduceerd (gevaarlijk en niet
gevaarlijk) 
Indicator naam Hoeveelheid afval zelf geproduceerd (gevaarlijk en niet-gevaarlijk) 

Doel (waarom houden Reductie eigen afvalproductie 
we het bij?) 

Nut van het doel op Goede voorbeeld geven qua afvalpreventie 
wereldwijd niveau 

Eenheid [kg] (totaal) 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago richting klanten en overheid 

Grenzen/niveau Per vestiging hoeveelheden afval geproduceerd. 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Afval zelf geproduceerd; afval was geen afval op het moment dat het voor 

het eerst de vestiging binnenkwam. Onderscheid kilo's gevaarlijk en niet-
çievaarliik afval. 

Methode van 1. Inventariseer afvalstromen 
berekening 2. Onderscheid gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval 

2. Tel kilo's 
Voorbeeldgrafiek 

Niet-Gevaarlijk afval (kgs) 
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Gevaarlijk afval (kgs) 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige Maandelijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Klanten, medewerkers 

Denkbare acties ter Zuiniger omgaan met papier (printers standaard op dubbelzijdig), zo min 
verbetering mogelijk gevaarlijke stoffen gebruiken 

Mogelijke oorzaken Defecten apparatuur, toename aantal medewerkers 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM regio, vaak zijn er contracten met de eigen regio over het afval van 
collectie/locatie een vestiging 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 

Wat is goed Daling in afvalproductie 

Wat is slecht Stijging in afvalproductie 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking Alhoewel verplicht wordt niet altijd goed geregistreerd wat de eigen 
afvalproductie is. Omdat het om kleine hoeveelheden gaat verdwijnt het al 
snel in de grote hoofdstromen bii vestigingen met op- of overslaq . 
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Planet: Het natuurlijk milieu 

PL5: Bodem status per locatie (wel of niet vervuild, oppervlakte 
vervuild) en acties 
Indicator naam Bodem status per locatie (wel of niet vervuild , oppervlakte vervuild) en 

acties 
Doel (waarom houden Correct bodembeheer 
we het bij?) 

Nut van het doel op Zorgen voor goede omgang met bodem 
wereldwijd niveau 

Eenheid [m2] (vervuild) 

Risico bij vrijgave Slecht imago richting omgeving, klanten, overheid 

Grenzen/niveau Per vestiging bodemstatus 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie m2 oppervlak en m2 vervuild 

Methode van 1. Stel vast of bodem verhard en vervuild 
berekening 2. Geef aantal m2s vervuild/niet vervuild en verhard/niet verhard 

3. Geef acties weer indien vervuild 
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Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek Qebaseerd op fictieve Qetallen 
Huidige Jaarlijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten, overheid 

Denkbare acties ter Saneren indien vervuild , verharden indien nodig 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Vervuiling door lekken, incidenten op onverharde bodem 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM-er regio (zie ook locatiegegevens B&V Management info schijf; 
collectie/locatie locatiegegevens). Vastgoed heeft de gegevens over oppervlaktes. 
informatie 

Verantwoordelijke voor Manager Milieu QSE 
ontvangst 

Wat is goed Geen vervuiling in de bodem, preventie waar nodig 

Wat is slecht Vervuilde bodem zonder acties 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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PL6: Brandrisico score 
Indicator naam Brandrisico score 

Doel (waarom houden Preventie branden, milieu, gezondheid en economische schade 
we het bij?) voorkomen 

Nut van het doel op Preventie schade door branden 
wereldwijd niveau 

Eenheid Brandrisico score ( eenheidsloos) 

Risico bij vrijgave Slecht indien hoge score 

Grenzen/niveau Per vestiging de score volgens meetmethodiek brandpreventie. Indien 
indicator; wat meten brandblusinstallatie in alle ruimten aanwezig mag score op O gesteld 
we wel en niet? worden. 
Benodigde informatie Score volgens meetmethodiek dan wel aanwezigheid 

brandblusinstallatie 
Methode van Zie Bijlage 3 (methode Jos Huiers) 
berekening 

Voorbeeldgrafiek 
Brandrisico score 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige Jaarlijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten 

Denkbare acties ter Installeren brandblusinstallatie, bouwkundige maatregelen (Zie Bijlage 3) 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Groei omzet (grotere economische schade) 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM coördinator regio 
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collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor Vastgoed/Jos Huiers 
ontvangst 

Wat is goed Daling brandrisico 

Wat is slecht Toename brandrisico, brandrisico boven de 40 punten 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking 6-maandelijks wordt er nu al een checklist door de vestigingen ingevuld 
om voor de verzekerinçi de verbeterpunten aan te geven 
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PL7: Boetes en overtredingen, kosten gerechtelijke procedures 
Indicator naam Boetes en overtredingen, kosten gerechtelijke procedures 

Doel (waarom houden Voldoen aan wet en regelgeving 
we het bij?) 

Nut van het doel op Voldoen aan normen en waarden samenleving 
wereldwijd niveau 

Eenheid [aantallen] 
[€] 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago richting omgeving, klanten, overheid 

Grenzen/niveau Vestiging: alle boetes, overtredingen en kosten procedures die veroorzaakt 
indicator; wat meten zijn door een vestiging of haar medewerkers 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Verkeersboetes vrachtwagens (in aantal en euro's) 

Verkeersboetes personenwagens (in aantal en euro's) 
Overtredingen op milieuvlak (in aantal en euro's) 
Kosten çierechtelijke procedures (in aantal en euro's) 

Methode van Tel aantal overtredingen per vestiging en type 
berekening 

Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek qebaseerd op fictieve qetallen 
Huidige Maandelijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten 

Denkbare acties ter Aanspreken medewerkers op foutief gedrag, informeren medewerkers over 
verbetering correct gedrag 

Mogelijke oorzaken Nieuwe wetgeving, onvoldoende aandacht voor regelgeving 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Verkeersboetes vrachtwagens worden in Nederland centraal geregistreerd 
collectie/locatie bij Inkoop en Logistiek. In België worden de boetes ook ontvangen alvorens 
informatie ze worden doorgestuurd naar de chauffeurs (die ze zelf betalen) de boetes 

worden in België nog niet centraal geregistreerd. 
Jaarlijks is het centraal strafregister te raadplegen voor overtredingen op 
naam van Van Gansewinkel. 
Kosten voor gerechtelijke procedures zijn terug te vinden in de centrale 
administratie. 
In Exact bestaat er de mogelijkheid om bedragen op te zoeken die 
overgemaakt zijn naar een Justitieel Incasso Bureau. Elke regio 
controller/hoofd administratie zou uit Exact de gegevens kunnen halen. 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 

Wat is goed Daling boetes, overtredingen en gerechtelijke procedures (doel=O) 

Wat is slecht Toename boetes, overtredingen en aantal gerechtelijke procedures 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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PLB: Aantal milieu-incidenten 
Indicator naam Aantal milieu-incidenten 

Doel (waarom houden Reduceren probleemgebieden en elimineren potentiële oorzaken van 
we het bij?) milieuschade 

Nut van het doel op Voorkomen milieuschade 
wereldwijd niveau 

Eenheid [aantal] 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago 

Grenzen/niveau Per vestiging 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Incidenten per vestiging 

Methode van Houd aantal incidenten per maand bij 
berekening 

Voorbeeldgrafiek 
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6 
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4 ■ Aantal incidenten (2005) 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige Maandelijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten, overheid 

Denkbare acties ter Analyseer oorzaken incidenten en elimineer deze waar mogelijk ( opstellen 
verbetering fouten boom) 

Mogelijke oorzaken Nieuwe afvalstromen op vestiging , hoge werkdruk 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 
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Verantwoordelijke voor KAM-coördinator en RINA 
collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor Milieu Engineer groep 
ontvangst 

Wat is goed Reductie incidenten (doel is 0) 

Wat is slecht Toename incidenten, hoog aantal incidenten 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking Als de KAM-coördinator op de hoogte is van het incident wordt deze 
geregistreerd en opgelost. 
Bij het aantal milieu-incidenten dient in de toekomst ook een schatting te 
worden gegeven van de herstelkosten om investeringen in preventie verder 
te stimuleren. 
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Planet: Management 

PL9: Aantal audits en aantal audit bevindingen met daaraan 
verbonden actie 
Indicator naam 

Doel (waarom houden 
we het bij?) 

Nut van het doel op 
wereldwijd niveau 

Eenheid 

Risico bij vrijgave 

Grenzen/niveau 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie 

Methode van 
berekening 

Voorbeeldgrafiek 

Huidige 
meetfrequentie/ 

e evensvoorradi heid 
Doelgroep indicator 

Denkbare acties ter 
verbetering 

Mogelijke oorzaken 

Aantal audits, audit bevindingen en daaraan verbonden acties 

Zorgen voor een correct auditbeleid 

Voldoende aandacht aan milieu en veiligheid schenken en actief 
verbeterpunten zoeken 

[Aantallen] (Audits) 

Imagoschade richting klanten, overheid , certificeringsinstanties 

Per vestiging 

Aantal audits, bevindingen en daaraan verbonden acties 

Tel aantal audits, bevindingen en acties 

35 ~-------------------~ 

30 +--------~~-----------------! 

25 +-----------1 

20 +-----------1 

15 +-----------t 

10 +-----------1 

5 -t------r---
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■ 2005 

--------------< D 2006 

Aantal audits Aantal bevindingen Aantal acties 

Maandelijks haalbaar 

Medewerkers, klanten, overheid 

Meer auditen, meer acties verbinden aan bevindingen 

Hoge werkdruk 
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verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM/QSE 
collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 

Wat is goed Voldoende audits om continu te verbeteren 

Wat is slecht Onvoldoende prestaties qua milieu-incidenten, overtredingen zonder 
voldoende audits en acties 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking De actiepunten zijn voor KAM-coördinatoren op te noemen. Ze zijn niet 
direct als aantal qereqistreerd. 
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PL 10: Totale milieu-investeringen (in€ en%) 
Indicator naam Totale milieu-investeringen (in€) 

Doel (waarom houden Voldoende investeren in milieubeschermende maatregelen 
we het bij?) 

Nut van het doel op Reduceren milieurisico's en belasting 
wereldwijd niveau 

Eenheid [€] en [%] (van omzet) 

Risico van vrijgave Slecht als onvoldoende 

Grenzen/niveau Per vestiging 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Van afgelopen periode: de aanschaf van goederen of productiemiddelen 

met een levensduur die langer is dan een jaar, die tot doel heeft de 
belasting van het milieu te verminderen3 

Methode van Bekijk welke goederen of productiemiddelen aangeschaft zijn om de 
berekening belasting van het milieu te verminderen en stel de kosten hiervoor vast. 

Bereken percentage van omzet 
Voorbeeldgrafiek 

Milieu in\A9steringen (€) 
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36000 
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34000 -
33000 -
32000 >--- 1 □ Milieu in\A9steringen (€) 1 

31000 >---

30000 >---

29000 f--- >---

28000 f--- -
27000 

2004 2005 2006 

Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige Jaarlijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, overheid, klanten 

Denkbare acties ter Meer investeren in milieu besparende maatregelen 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Investeringsstop, al voldoende investeringen in het verleden 
verslechtering en 

3 VROM (1998). Methodiek milieukosten, herziene uitgave. Ministerie van VROM, Den Haag. 
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indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM-coördinator. Via vastgoed zijn de grote investeringsbedragen op te 
collectie/locatie vragen . 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 

Wat is goed Voldoende investeren in milieu (zodat kan worden voldaan aan 
vergunningen en het milieu niet of nauwelijks belast wordt); meer hoeft niet 
beter te zijn. Er moet geen geld uitgegeven worden als er goedkope/gratis 
oplossingen zijn. 

Wat is slecht Onvoldoende investeren in milieu; geen geld in zaken steken terwijl 
dit wel nodig is. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
Opmerking Bij verbeteringen dienen in de achtergrondinformatie ook subsidies en 

terugverdientijd te worden vermeld. In het kader van IPPC 
(http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm; lntegrated Pollution 
Prevention and Control) dienen alle nieuwe investeringen te voldoen aan 
BAT (Best Available Techniques). 
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PL 11: Aantal milieuaspecten in beeld; aantal met acties. Aantal met 
prioriteit hoog. Aantallen met andere prioriteiten. 
Indicator naam Aantal milieuaspecten in beeld; aantal met acties. Aantal met prioriteit 

hooçi. Aantallen met andere prioriteiten. 
Doel (waarom houden Correct milieumanagement, verplicht vanuit ISO14001 
we het bij?) 

Nut van het doel op Correct milieumanagement 
wereldwijd niveau 

Eenheid [Aantallen] (in beeld) 

Risico bij vrijgave Imago richting overheid, klanten, certificerende instellingen 

Grenzen/niveau Per vestiging aantal milieuaspecten in beeld 
indicator; wat meten we 
wel en niet? 
Benodigde informatie Aantal milieuaspecten in beeld; aantal met acties. Aantal met prioriteit 

hoog. Aantallen met andere prioriteiten. 
Methode van 1. Noteer aantal milieuaspecten in beeld {ISO) 
berekening 2. Noteer aantal met prioriteit hoog 

3. Noteer aantallen met andere prioriteit (Midden, Laag) 
Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek qebaseerd op fictieve qetallen 
Huidige meetfrequentie/ Jaarlijks 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, klanten, overheid 

Denkbare acties ter Meer acties nemen aangaande milieuaspecten met hoge prioriteit 
verbetering Meer aspecten in beeld brengen 

Mogelijke oorzaken Hoge werkdruk, nieuwe afvalstromen 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM-coördinator 
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collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 

Wat is goed Alle relevante milieuaspecten in beeld ( dit kan verschillen per 
vestiging). Zorgen dat er geen milieuaspecten meer hoge prioriteit 
hebben. 

Wat is slecht Te weinig milieuaspecten in beeld. Veel milieuaspecten met hoge 
prioriteit. Te weinig toezicht op naleven. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking Momenteel wordt ISO 14000 nog in België verder ingevoerd. Het is 
wel al in beeld voor één vestiging en de rest volgt. 
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PL 12: Aantal milieu gecertificeerde service providers/leveranciers 
Indicator naam Aantal milieu gecertificeerde service providers/leveranciers en percentage 

van totaal 
Doel (waarom houden Goede leveranciersselectie; de leveranciers laten voldoen aan de eisen die 
we het bij?) VG ook aan zichzelf oplegt. 

Nut van het doel op Over de keten heen denken en duurzaamheid breed uitdragen 
wereldwijd niveau 

Eenheid [Aantal] 
[%] 

Risico bij vrijgave Slecht voor imago als onvoldoende, vanuit ISO14001 is beoordeling 
belanqriike aspecten verplicht 

Grenzen/niveau Per regio % leveranciers met VCA/ISO 14001 of vergelijkbaar certificaat 
indicator; wat meten 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Leveranciers (aantal, aantal met certificaat) 

Methode van Bereken ratio gecertificeerde leveranciers van totaal 
berekening 

Voorbeeldgrafiek 
Gecertificeerde le-.eranciers (%) 
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20 1 □ Gecertificeerde 1 

le-.eranciers (%) 
15 
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Huidige Jaarlijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Klanten, leveranciers, omgeving 

Denkbare acties ter Meer eisen stellen aan leveranciers 
verbetering 

Mogelijke oorzaken Bezuinigingen binnen inkoopproces waarbij er alleen nog maar naar de 
verslechtering en prijs gekeken wordt 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Afdeling l&L 
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collectie/locatie 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 

Wat is goed Hoog percentage met een certificaat (80+%) 

Wat is slecht Laag of dalend percentage; alleen financiële criteria hanteren 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking Hier wordt nog geen rekening mee gehouden. Hetzelfde geldt voor VCA. 
Vaak worden lokale spelers ingezet. Zie tevens opmerkingen Verslagtekst 
Hoofdstuk 4.3. 
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PL 13: Waterverbruik 
Indicator naam Waterverbruik 

Doel (waarom houden we Schoon water is een schaars middel en brengt ook kosten met zich 
het bij?) mee. Het verbruik moet beperkt worden. 

Nut van het doel op Schoon water is een schaars middel 
wereldwijd niveau 

Eenheid [m3] 

Risico bij vrijgave Schadelijk voor imago richting overheid en klanten 

Grenzen/niveau indicator; Per vestiging gebruik leidingwater en grondwater (niet ander 
wat meten we wel en niet? bronwater; dit brengt automatisch een reductie van de eerste mee) 
Benodigde informatie Verbruik kraan- en grondwater 

Methode van berekening Stel verbruik vast aan de hand van waterrekening en 
grondwaterpompen (indien aanwezig) 

Voorbeeldgrafiek 
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Grafiek gebaseerd op fictieve getallen 
Huidige meetfrequentie/ Maandelijks (opvraag rekening) 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerkers, overheid, klanten 

Denkbare acties ter Waterbesparende maatregelen treffen, oppervlaktewater gebruiken 
verbetering waar toegestaan en mogelijk, hergebruik van water, hoge druk 

gebruiken bij reiniging 
Mogelijke oorzaken Seizoensinvloeden 
verslechtering en 
indicatoren die dit kunnen 
bevestigen 

Verantwoordelijke voor KAM-coördinator 
collectie/locatie informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling QSE 
ontvangst 
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Wat is goed Reductie in waterverbruik, weinig waterverbruik t.o . v. collega 

vestiçiinçien met zelfde afvalvolumes en activiteiten 
Wat is slecht Toename waterverbruik, waterverbruik dat niet in verhouding staat 

met activiteiten 
Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 

Opmerking In België is het bijhouden van het waterverbruik verplicht i.v.m. de 
naheffing op het waterverbruik en het afvalwater. In Nederland 
wordt waterverbruik minder goed of niet bijgehouden, maar is via 
de waterleidingmaatschappij op te vragen. 
In Nederland is het onttrekken van oppervlaktewater niet meer 
mogelijk. Grondwateronttrekking mag wel. Hemelwater afkomstig 
van dakoppervlakken, via een simpele buffertank, als inzet van 
spoelwater krijgt de voorkeur. Afvalwaterheffing is in Nederland 
van belang: de grondslag is: inname leidingwater= water wat 
wordt geloosd tenzij aantoonbaar is dat er proceswater verdwijnt 
(waswater aangehecht aan product). Via een debietmeting is vast 
te stellen wat er wordt geloosd. Hemelwater krijgt men gratis. Het 
oppervlakte water wat men onttrekt, wordt gezien als inname 
waarover een heffing betaald moet worden. 
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PR9: Volgen van de ladder van Lansink 
Indicator naam Volgen van de ladder van Lansink 

Doel (waarom houden Continu verbeteren verwerkingsmethoden 
we het bij?) 

Nut van het doel op Beter omgaan met schaarse grondstoffen en energie 
wereldwijd niveau 

Eenheid [tonnen] en [%] (Percentage nuttige toepassing) 

Risico bij vrijgave Onvoldoende kunnen duidelijk maken dat er ook gerecycled wordt 

Grenzen/niveau Landelijk (de contracten met verwerkers liggen soms op dit niveau, soms 
indicator; wat meten op regionaal niveau) 
we wel en niet? 
Benodigde informatie Per afvalstroom de manier van verwerking en bijbehorende tonnen 

Methode van Bepaal hoofdstromen (Bij lage 2), type verwerking en aantallen tonnen. 
berekening Creëer totaalplaatje. Voor percentage bepaal totaal aantal tonnen en 

percentaçie nuttiçie toepassing. 
Voorbeeldgrafiek 

Verwerkingskeuze stroom X locatie Y 

□ Verwijdering (ton) 

2500 
■ Nuttige toepasing (ton) 

2000 
□ NT: Verbranding met 

1500 - energieterugwinning (ton) 

□ NT: Materiaal hergebruik 

1000 - (ton) 

~ 
■ NT: Componenten 

500 1n [I 
hergebruik (ton) 

D NT: Volledig hergebruik 

0 (ton) 

2005 2006 ■ Pre\entie (\Oor zo\er 
aantoonbaar) (ton) 

Huidige Jaarlijks 
meetfrequentie/ 
gegevensvoorradigheid 
Doelgroep indicator Medewerker 

Denkbare acties ter Zoeken verwerkers met verwerkingsmethoden die hoger op de ladder van 
verbetering Lansink staan 

Mogelijke oorzaken Slechtere verwerkingsmethoden worden goedkoper of zijn dichterbij 
verslechtering en 
indicatoren die dit 
kunnen bevestigen 

Verantwoordelijke voor Vanuit CLEAR; Waste management. Zie Bijlage 2 voor mogelijke indeling in 
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col lectie/locatie hoofdstromen. 
informatie 

Verantwoordelijke voor Afdeling Waste Management 
ontvangst 

Wat is goed Meer afval bij hogere verwerkingsstappen mits dit niet gepaard gaat met 
onevenrediq hoqe enerqieverbruiken en moqeliik is met de afvalstroom. 

Wat is slecht Meer verbranden en storten terwijl er minder hergebruikt en gerecycled 
wordt. 

Prestatiedoel Door vestiging te bepalen 
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Bijlage 1: Definities melding ongevallen 

A. Meldingsformulier "Arbeidsongevallen" 

1. ARBEIDSONGEVAL: 
Arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door 
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel 
veroorzaakt. Het ongeval is de plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel 
veroorzaakt en waarvan de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer 
ligt. 
Mogelijke arbeidsongevallen: 

• Arbeidsongeval zonder werkverleVverzuim: 
Arbeidsongeval, waarbij uiterlijk de eerstvolgende werkdag, direct aan het 
begin van de werkdag, een aanvang gemaakt is met werkzaamheden. 

• Arbeidsongeval met werkverleVverzuim: 
Een arbeidsongeval waarbij men de eerstvolgende dag niet direct aan het 
begin van de werkdag aanvang heeft kunnen maken met de 
werkzaamheden. (vanaf 1 dag) 

• WoonWerkongeval: 
leder ongeval dat een werknemer overkomt op een aannemelijk traject van 
de verblijfplaats naar de werkplaats en omgekeerd en dat een letsel 
veroorzaakt. Het ongeval is de plotse gebeurtenis die een lichamelijk 
letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak buiten het organisme van het 
slachtoffer ligt. 

OPMERKING: Zelfde procedure is van toepassing voor uitzendkrachten, 
aannemers en onderaannemers, welke op basis van een contract 
werkzaamheden uitvoeren voor van Gansewinkel (operationele controle). 

2. EHBO-ONGEVAL: 
Elke kwetsuur (schaafwonden, kleine snijwonden, bijen of wespensteek) of 
ongesteldheid dat door de nijverheidshelper kan worden behandeld en waarbij 
de werknemer, na behandeling, weer direct met de werkzaamheden kan 
aanvangen. Bij ernstige verwondingen of aandoeningen wordt het slachtoffer 
direct doorverwezen naar een arts en dient aangegeven te worden als 
arbeidsongeval. 

Voor het melden van arbeidsongevallen en EHBO-ongevallen dient het Meldingsformulier 
"Arbeidsongevallen"gehanteerd te worden. 

3. Bijna-ongeval: 
Een incident waarbij geen (zwaar) persoonlijk letsel is opgetreden, maar onder net iets 
ongunstigere omstandigheden hiertoe wel zou hebben geleid. (Persoon glijdt uit, maar geen 
persoonlijk letsel; deur van container slaat open en raakt hierbij net niet de chauffeur) 
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Bijlage 2: Mogelijke afvalstroomindeling 
(Mogelijk toekomstig voorbeeld voor Randstad Noord) 

Afvalstoffen Doorzet per periode (ton) 
Huishoudelijk restafval (1 )* 
Restafval van handel , diensten en overheden (3) 
Afval van onderhoud van openbare ruimten (4) 
Organisch afval (9) 
Auto afval (11) 
Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13) 
Verpakkingsafval (14) 
Wit- en bruingoed (15) 
KCA/KGA en chemicaliën verpakkingen (17) 
Papier en karton (18) 

Kunststofafval ( 19) 
Textiel (20) 
Metaalafvalstoffen (21) 

*Het getal tussen( .. . ) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP. 

In de sectorplannen is een minimumstandaard opgenomen . De minimumstandaard geeft de minimale 
hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen 
en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is. 
De activiteiten van Van Gansewinkel Randstad Noord zijn vooral gericht op het overslaan en vervoer 
van afvalstoffen. Om te voldoen aan de minimumstandaard voor de diverse stromen afvalstoffen 
moeten deze afvalstoffen worden afgevoerd naar inrichtingen voor verdere bewerking van de 
afvalstoffen . Van Gansewinkel Randstad Noord ziet er op toe dat deze inrichtingen de afvalstoffen 
verder be- of verwerken conform de minimumstandaard. 

Huishoudelijk restafval (1) 
Binnen de inrichting wordt restafval afkomstig van huishoudens en bedrijven ingezameld en 
opgeslagen. Deze afvalstroom wordt binnen de inrichting grof gescheiden in monostromen. 
In het sectorplan "huishoudelijk restafval" zijn voor het inzamelen, opslaan, be- en verwerken geen 
aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van de algemeen geldende bepalingen bij 
vergunningverlening opgenomen . 

20 03 01 Gemengd stedelijk afval 
20 03 07 Grofvuil 
20 03 99 Niet elders genoemd stedelijk afval 

Restafval van handel, diensten en overheden (3) 
Binnen de inrichting wordt restafval afkomstig van bedrijven ingezameld, het zogenaamde kantoor-, 
winkel- en dienstenafval , wat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval. In het sectorplan "restafval 
van handel, diensten en overheden" is aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen 
afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn . 

20 03 01 Gemengd stedelijk afval 
20 03 07 Grofvuil 
20 03 99 Niet elders genoemd stedelijk afval 

Afval van onderhoud van openbare ruimten (4) 
Binnen de inrichting wordt afval van onderhoud van openbare ruimten ingezameld en opgeslagen, in 
opdracht van beheerders van openbare ruimten en (waterwegen), zoals gemeenten, provincies en 
rijkswaterstaat 
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20 03 02 Marktafval 
20 03 03 Veegvuil 
20 03 04 Slib van septic tanks 
20 03 06 Afval van het reinigen van riolen 
20 03 99 Niet elders genoemd stedelijk afval 

Organisch afval (9) 
Binnen de inrichting wordt GFT ingezameld en opgeslagen, merendeel in opdracht van gemeentes en 
particulieren. In het sectorplan "organisch afval" is bij het onderdeel GFT-afval aangegeven dat voor 
het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde 
zijn. 

20 01 08 Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 
20 02 01 Biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval 

Autoafval (11) 
Binnen de inrichting worden banden afkomstig van huishoudens en bedrijven ingezameld en 
opgeslagen. Het sectorplan "Auto-afval" bepaalt onder 4.2 Afgedankte autobanden het volgende; 
"Gelet op de problemen die de afgelopen jaren zijn ontstaan met het illegaal dumpen en onbeheerd 
achterlaten van grote partijen afgedankte autobanden, wordt in afwijking van de algemeen geldende 
bepalingen bij vergunningverlening voor het uitsluitend opslaan (opslaan als zelfstandige activiteit) van 
afgedankte autobanden uitsluitend een vergunning verleend wanneer het desbetreffende bedrijf 
concrete afzetmogelijkheden heeft voor de totale hoeveelheid banden die wordt opgeslagen. In de 
aanvraag voor een vergunning moet de aanvrager motiveren dat het opslaan van autobanden effectief 
en efficiënt is . 

160103 afgedankte autobanden 

Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13) 
Binnen de inrichting wordt ingezameld bouw- en sloopafval opgeslagen en deels bewerkt.. 

12 01 17 Niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen 
17 01 07 Niet onder 17 01 06 vallende mengsels 
17 02 01 Hout 
17 02 02 Glas 
17 03 02 Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels 
17 05 04 Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 
17 08 02 Niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal 
19 12 07 Niet onder 19 12 06 vallend hout 
19 12 09 Minerale stoffen (bv. zand, steen) 
19 12 12 Niet onder 19.12.11 vallend afval van mechanische afvalverwerking 

Verpakkingsafval (14) 
Binnen de inrichting wordt verpakkingsafval ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan "verpakkingsafval" is 

aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de 

orde zijn . 
15 01 01 Papieren en kartonnen verpakking 
15 01 02 Kunststofverpakking 
15 01 03 Houten verpakking 
15 01 04 Metalen verpakking 
15 01 05 Composietverpakking 
15 01 06 Gemengde verpakking 
15 01 07 Glazen verpakking 
15 01 09 Textielen verpakking 

Wit- en bruingoed (15) 
Binnen de inrichting wordt wit- en bruingoed ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan "wit- en 
bruingoed" is aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten 
van vergunningverlening aan de orde zijn . 

16 02 Afval van elektrische en elektronische apparatuur 
20 01 23* Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat 
20 01 35* Niet onder 20 01 21 3 en 20 01 23 vallende elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat 
20 01 36 Niet onder 20 01 21 , 20 01 23 en 20 01 35 vallende elektrische en elektronische apparatuur 
16 02 14 Niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur 
08 03 18 Niet onder 08 03 17 vallend tonerafval 
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KCA/KGA en chemicaliën verpakkingen (17) 
Alle Euralcodes met *gemarkeerd die in kleine hoeveelheden worden afgegeven 
15 01 1 O* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 
18 01 09 Niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen 
20 01 32 Niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen 

Papier en karton (18) 
Binnen de inrichting wordt papier- en kartonafval ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan "papier 
en karton" is aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten 
van vergunningverlening aan de orde zijn. 

09 01 08 Fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen 
20 01 01 Papier en karton 

Kunststofafval (19) 
Binnen de inrichting wordt kunststofafval ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan 

"kunststofafval" is aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke 
aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn. 

02 01 04 Kunststofafval (exclusief verpakkingen) van landbouw, tuinbouw, bosbouw e.a. 
07 02 13 Kunststofafval van BFLG4 van kunststoffen , synthetische rubber en kunstvezels 
12 01 05 Kunststofschaafsel en -krullen 
15 01 02 Kunststofverpakking 
16 01 19 Kunststoffen (afval van de sloop van afgedankte voertuigen en onderhoud van voertuigen) 
17 02 03 Kunststof (bouw en sloopafval) 
20 01 39 Gescheiden ingezamelde kunststoffen 

Textiel (20) 
Binnen de inrichting wordt textiel ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan "textiel" is 
aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten van 
vergunningverlening aan de orde zijn . 

04 02 09 Afval van composietmaterialen(geïmpregneerd textiel , elastomeren, plastomeren) 
04 02 15 Niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking 
04 02 17 Niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten 
04 02 21 Afval van onverwerkte textielvezels 
04 02 22 Afval van verwerkte textielvezels 
20 01 10 Kleding 
20 01 11 Textiel (gescheiden ingezamelde fractie) 

Metaalafvalstoffen (21) 
Binnen de inrichting wordt metaal ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan "metaalafvalstoffen" is 
aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten van 
vergunningverlening aan de orde zijn . 
02 01 10 Metaalafval 
12 01 01 Ferrometaalvijlsel en -krullen 
12 01 02 Ferrometaalstof en -deeltjes 
12 01 03 Non-ferro metaalvijlsel en -krullen 
12 01 04 Non-ferrometaalstof en -deeltjes 
12 01 13 Lasafval 
15 01 04 Metalen verpakking 
16 01 17 Ferrometalen 
16 01 18 Non-ferrometalen 
17 04 Metaal inclusief legeringen vrijkomend als bouw- en sloopafval 
17 04 07 Gemengde metalen 
17 04 11 Niet onder 17 04 10 vallende kabels 
20 01 40 Gescheiden ingezamelde metalen 
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Bijlage 3: Brandrisico score voorbeeld 

Van Gansewinkel Vlaardingen 
Check list continuïteitsbeoordelinq 

Toewijzing punten Punten 
Omzet op jaar basis € 34.000.000,00 0 - 2,5 % 5 punten 
Percentage van de totale omzet % 6,5 2,5 tot 5 % 10 punten 15 

5 % of meer 15 punten 
Contractuele verplichtingen afgezet tegen % 0 - 25% 0 punten 
jaaromzet vestiging 65% 25 - 45 % 5 punten 10 

45% of meer 10 punten 
Bedrijfsvoering buiten voortzetten Mogelijk 0 punten 10 

Niet moqelijk Niet mogelijk 10 punten 
Back-up bedrijfsvoering <25 km < 25 km 0 punten 

>25 km > 50 km > 25 km 5 punten 10 
>50 km > 50 km 10 punten 

Concurrentie <25 km < 25 km 10 punten 
>25 km < 25 km > 25 km 5 punten 10 
>50 km > 50 km 0 punten 

Bouwkundig: 
Bouwvergunning aanwezig nr 9964116/5880 

Voor 1992 5 punten 
Gebouwen gerealiseerd jaar 1999 Tussen 1992 en 2002 3 punten 3 

Na 2002 0 punten 
Voldoet gebouw aan referentie niveau niet Voldoet wel 0 punten 5 
"bestaande bouw" Voldoet niet 5 punten 
Beperking en uitbreiding van brand (BB 

m2 
< 1000 m" 0 punten 

art. 2.112) 4200 > 1000 mL 5 punten 10 
> 3000 m" 10 punten 

Uitvoering brandscheiding min n.v.t. Onafhankelijk 0 punten 0 
Gekoooeld 5 punten 

Beperking van ontwikkeling van brand dak Onbrandbaar Onbrandbare mat. 0 punten 0 
(BB art. ) wand Brandbaar Brandbare mat. 3 punten 
Opslag op buitenterrein Volle Afstand > 10 meter 0 punten 

containers Afstand < 1 0 meter 2 punten 2 
tegen gebouw 

Installatie techniek: 

Brandmeldinstallatie aanwezig Niet aanwezig Niet aanweziq 3 punten 3 
Wel aanwezig 0 punten 

Ontruimingsinstallatie aanwezig Niet aanwezig Niet aanweziq 3 punten 3 
Wel aanwezig 0 punten 

Bestrijding van brand Slanghaspels niet aanwezig 4 0 
Punten 
Kleine blusmiddelen niet 0 
aanwezig 1 punt 

Atex rapportage aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig 4 punten 4 
Wel aanweziq 0 punten 

Conclusie continuïteit: laaq Minder als 40 punten 
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