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Dr:wsvl:ikonderzoek n:wr het Li1r:mtiestelsel "No cure, no pay'~· 
Alva!- en em1~'>siepreventie bii bedr{ïven 

Voorwoord 

Het verslag wat nu vcxx u ligt. is het resultaat van een periode van ("kei-") hard werken van januari tot 
september 1996 hij Afvalsturing Brabant te Tilburg in het kader van mijn afstuderen. Het verslag be
schrijft een onderzoek naar wat bedrijven vinden van het Garantiestelsel "No cure. no pay". Dit Garan
tiestelsel doet een poging om de financiële drempels. die er zijn voor bedrijven om niet aan de slag te 
gaan met afval- en emissiepreventie. weg te nemen. Het is mijn taak geweest om te kijken in hoeverre dit 
lukt door middel van het Garantiestelsel en indien dit niet optimaal gebeurt. is het de vraag hoe dit ver
beterd kan worden. 

Het voorwoord is de plek bij uitstek om een ieder te bedanken die mij geholpen heeft dit werk tot stand 
te laten komen. Van deze mogelijkheid wil ik dan ook dankbaar gebruik maken. 

Als eerste wil ik mijn directe begeleiders bedanken voor hun hulp op de momenten dat ik het echt niet 
meer wist: dhr.Midden (TUE/TeMa). dhr.Stuip (TUE/Bouwkunde) en dhr.Jannink (Afvalsturing Bra
bant), mijn dank hiervoor. Daarnaast wil ik alle collega's bij Afvalsturing Brabant bedanken voor de 
steun. Speciale dank hierbij voor de netwerkbeheerder. die mij weer hielp op het moment dat mijn pc
werkstukken weer eens vast liepen ("Dank. Hans"). De begeleidingscommissie van het Garantiestelsel 
"No cure, no pay" wil ik hierbij ook bedanken voor het laten zien hoe een project als het Garantiestelsel 
tot stand komt. Ook wil ik graag de mensen c.q. vrienden. kennissen en familie bedanken die "my tale of 
woe and misery" tot treurens toe aan hebben moeten c.q. willen horen. Tevens wil ik de mensen bedan
ken die mij gedurende mijn afstudeerperiode met rust hebben gelaten. Ten slone wil ik graag Jeroen 
bedanken ("lest best'"!) voor zijn kritiek. zijn aanwezigheid en wat minder voor zijn commentaar. 

Lyan Rtjkmans 
september 1996 
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Samenvatting 

lil 

( 

Afval- en emissiepreventie blijkt op dir moment te weinig van de grond te komen in het bedrijfsleven. 
Waarschijnlijk komt dit doordat bedrijven twijfelen nf er wel voldoende besparingsmogelijkheden zijn in 
in hun bedrijf. Om deze twijfel weg re nemen heeft de provincie Noord-Brabant besloten om een Garan
tiestelsel op re richten op "No cure. no pay''-basis nm de financiële onzekerheden binnen de Noordbra
bantse bedrijven werkzaam in de industrie met tien tot tweehonderdvijftig werknemers weg te nemen. 

f 
Het principe van het Garantiestelsel "No cure. no pay" is dar een bedrijf uiteindelijk alleen voor een 
afval- en emissiepreventieonderzoek betaalt. als her onderzoek her bedrijf ook daadwerkelijk financiële 
voordelen oplevert. Indien dit niet her geval is. vergoedt her Garanriesrelsel her verschil. wat ontstaan is 
tussen de kosten van het preventieonderzoek en de opbrengsten van het onderzoek. De doelstelling van 
dit cnderzoek is het in kaart brengen van het draagvlak van bedrijven uit een sector of meerdere sectoren 
met betrekking tot het Garantiestelsel "No cure. no pay". 

Afval- en emissiepreventie wordt gedetinieerd als het voorkomen of beperken van her ontstaan van afval 
en emissie door reductie aan de bron. door intern hergebruik en/of door de vennindering van de totale 
milieuschadelijkheid. Een methode die vaak gehanteerd wordt om te kijken of atval- en emissiepreven
tiernaarregelen zinvol zijn binnen een bedrijf. is de PRISMA-methode. Deze methode wordt gedeeltelijk 
gehanteerd in het Garantiestelsel. De methode bestaat uit vier fasen: een planning- en organisatiefase. de 
assesmentfase. de haalbaarheidsanalyse en de implementatiefase. 

Indien er minimaal honderd bedrijven per jaar van het Garantiestelsel gebruik maken. is er voldoende 
draagvlak voor het bestaan van het Garantiestelsel. Hieruit volgt de probleemstelling voor het onder
zoek: wat is de intentie van de betrokken bedrijven ten aanzien van het Garantiestelsel "No cure. no 
pay" en hoe komt deze intentie tot stand'? Uit de prnbkemstelling blijkt dat in dit onderzoek het gedrag 
van de betrokken bedrijven onderzocht wordt. Gedrag kan het beste bepaald worden aan de hand van de 
intentie die mensen omtrent het vertonen van bepaald gedrag. Er zijn drie intentie-determinanten: de 
attitude. de sociale norm en de eigen-effectiviteit. Daarnaast bepalen een aantal factoren of een bepaalde 
verandering wel of niet in een bed1ijf plaats vindt. Met name de grootte van de organisatie is van belang. 
omdat de grootte van een bedrijf synoniem is met andere aspecten van de organisatie. Daarnaast is het 
niet altijd zo dat intentie ook automatisch leidt ror het veronderstelde gedrag. De verstorende factoren 
hiertussen worden interne en externe banières genoemd. 

Het blijkt dat een bedrijf een aantal nadelen ziet aan afval- en emissiepreventie. Deze nadelen worden 
ook als een belemmering gezien om aan de slag te gaan met afval- en emissiepreventiemaatregelen. Om 
deze belemmeringen weg te nemen ~orden een aantal methoden gehanteerd. Het Garantiestelsel "No 
cure, no pay" is een voorbeeld van indirecte regulering. Door middel van financiële prikkels wordt er 
geprobeerd een bedrijf te stimu.leren om afval- en emissiepreventie toe te passen in hun eigen bedrijf. 

Om te kijken wat voor bedrijven een doorslaggevende rol speelt om mogelijk in de toekomst gebruik te 
gaan maken van het Garantiestelsel "No cure. no pay" (en dus met afvJl- en emissiepreventje toe te 
passen) en wat ze überhaupt vinden van het Garantiestelsel is er voor gekozen om een kwantitatief on
derzoek te doen bij de bouwmaterialensector. de metaalsector en de voedings- en genotmiddelensector. 
Door middel van een telefonische enquête zijn zestig bedrijven geënquêteerd omtrent hun mening over 
afval- en emissiepreventie over het Garantiestelsel "No cure. no pay". 

Uit de telefonische enquête bleek dat het onderwerp geen hoge prioriteit heelt hinnen het bedrijfsleven. 
waardoor de respons aan de lage kant is. Het blijkt dat de intentie om mee te werken aan het Garantie
stelsel bepaald wordt door de milieu-attitude en attitude ten aanzien van het Garantiestelsel. De grootte 
van het bedrijf. de sociale norm. eigen-effectiviteit en de interne en de externe batTières blijken geen rol 1 
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van betekenis te spelen bij de totstandkoming van de intentie. De invulling van het Garantiestelsel wordt 
als positief ervaren. 

Uit de resultaten blijkt dat hoewel het Garantiestelsel als positief beoordeeld wordt, het niet "het" middel 
is om bedrijven over de drempel te halen die er is om aan de slag te gaan met afval- en emissiepreventie. 
De doelstelling van honderd bedrijven per jaar kan echter gehaald worden. Tevens blijkt dat de intentie 
om mee te werken aan het Garantiestelsel bepaald wordt door de milieu-attitude en door de attitude ten 
aanzien van het Garantiestelsel. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aanf!e2even wat de aanleidinf! is voor het onderzoek en wat in dit versla2 be-- - - -
schreven wordt. Tevens wordt aangegeven hoe doelstelling van het onderzoek luidt. Ten slotte wordt 
aangegeven. wat de structuur van het verslag is. 

1.1 Achtergrond 

"Afval- en emissiepreventie blijkt op dit moment onvoldoende van de grond te komen in het bedrijfsle
ven. Dit komt doordat bedrijven twijfelen of er binnen de bedrijf~ :onomische randvoorwaarden wel 
besparingsmogelijkheden aanwezig zijn. Daarnaast blijkt dat de 'Sidiemogelijkheden waarvan bedrij-
ven gebruik zouden kunnen maken als erg onoverzichtelijk en te ~ 'mplex ervaren worden. Bovendien 
wordt. binnen een aantal gangbare subsidiemogelijkheden. een "relatief' hoge eigen bijdrnge verwacht. 
De drempel voor bedrijven en dan met name het midden èn klein bedrijf (MKB) om een preventiedoor
lichting te laten uitvoeren is daardoor erg hoog'' [Preventie van ... ; 1993 ]. In het ontwerp- Preventje 
Uitvoeringsprogramma 1995- 1996 is d;i~u·om ;iangekondigd. dat de provincie Noord- Brahant onder
zoek gaat doen naar het ontwikkelen van \.'.en G~·antiestelsel. De instelling van een zogena;imd G;iran
tiestelsel loopt vooruit op de oprichting van een preventiefonds ter financiering van het Brabantse pre
ventiebeleid. Afüankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het oprichten v;in dit preventiefonds. 
zal het Garantiestelsel "No cure. no pay" hierin worden opgenomen. 

Vanuit het Garantiestelsel kunnen de deelnamekosten voor bedrijven na preventieprojecten op b;isis van 
"No cure. no pay" worden gefinancierd. Door deze financiering wordt de drempel voor bedrijven om te 
participeren in een preventieproject sterk verlaagd. Als na uitvoering van het preventieproject blijkt dat 
het bedrijf financieel voordeel heeft behaald. dan dient her bedrijf een deel van de extra opbrengsten te 
storten in het garantiefonds (het "No cure. no pay"-principe). Voorafgaand aan het project worden met 
bedrijven ruerover afspraken gemaakt. Naar verwachting zullen de projecten op korte termijn aanzien
lijk: financiële w~xdelen opleveren voor bedrijven. Hierdoor zal naar verloop van tijd een bepaald be
drng in het garantiefonds invloeien. Met het instellen van het Garantiestelsel kan dit geld worden ingezet 
ten behoeve van garantstelling van nieuwe projecten bij nieuwe bedrijven. At11ankelijk van de resultaten 
van dit onderzoek. zal een Garantiestelsel worden ingesteld van waaruit op een grote schaal preventie
projecten op basis van "No cure. no pay" kunnen worden gefinancierd. 

Er wordt naar gestreefd om financiële bijdragen van zowel overheidsinstanties als aan het bedrijfsleven 
verwante organisaties te gebruiken nm het stelsel te vullen. Binnen de begroting van de provincie zal 
gezocht worden naar een bijdrage aan het startkapitJal van het garantiefonds. Het risico dat de uitge
breide preventie doorlichting bij hedrijvcn onvoldoende rendement zal opleveren. zal beperk.1 worden 
door bij aanvang van elke uitgebreide preventie doorlichting een preventie quick scan uit te voeren. 

De provincie Noord-Brabant is in eerste instantie mogelijk de organis;itie waar het G~·;intiestelsel on
dergebracht wordt. net als het beheer v;in middelen. De besteding van het geld dient te gebeuren volgens 
de Algemene Wet Bestuursrecht ( A Wl3î en de provinci;ile suhverordening. Het uitg;ingspunt is dat de 
provincie een overeenkomst aang;iat met een bedrijf. waarbij de intermediairs ·'slechts" worden inge
schakeld ter uitvoering van het project. Bij financiële p~1icipatie van andere organisaties z;il bezien 
moeten worden op welke manier zij invloed krijgen op de besteding van de gelden. 

Om de economische kant van de zaak uit te zoeken is het adviesbureau IV AM Environmental Research 
ingeschakeld. 

Tilbura seotember 1996 
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De verwachting is. dat dcx)f het Garantiestelsel de drempel om te participeren in preventieprojecten voor 
bedrijven minder hoog wordt. Gezien het feit dat dit aspect nog niet onderzocht is. is het nog niet duide
lijk wat het MKB (voor wie het stelsel ren slotte bedoeld is) er zelf van vindt. Om deze vraag beant
woord te krijgen is de Technische Universiteit van Eindhoven ingeschakeld en is het vervolgens het on
derwerp voor dit afstudeeronderzoek geworden. 

1.2 Algemene doelstelling van het onderzoek 

Vanwege het feit dat nog niet bekend is of een dergelijk Garantiestelsel inderdaad de drempel voor be
drijven minder hoog maakt. luidt de algemene doelstelling van het afstudeeronderzoek als volgt: 

Het draagvlak van bedrijven uit een bepaalde sector of bepaalde sectoren met betrekking 
tot het Garantiestelsel "No cure, no pay" in kaart te brengen. 

1.3 Structuur van het verslag 

In hoofduk 2 staat het plan van aanpak beschreven. In hoofdstuk 3 en 4 worden de bevindingen van het 
literatuuronderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de methode van onderzoek besproken. In hoofd
stuk 6 staat de pilot-studie beschreven en wat voor consequenties deze pilot-studie heeft voor het kwan
titatieve onderzoek. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de k·.vantitatieve analyse beschreven. Ten 
slotte staan in hoofdstuk 8 de conclusies beschreven, worden er aanbevelingen gedaan op basis van de 
conclusies en wordt het onderzoek geëvalueerd. 
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Hoofdstuk 2: Plan Van Aanpak 

3 

In dit hoofdstuk sw.at beschreven hoe het onderzoek wordt aangepakt. Er wordt ingegaan op het kader 
waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. wat is het stappenplan van het onderzoek. voor welk bedrijf het 
onderzoek uitgevoerd wordt en wat ik !mop te bereiken met het onderzoek. 

2.1 Het algemene kader van het onderzoek 

2.1.1 Algemeen 

Uit Preventie ... ( 1995) komt naar voren. dat het milieubeleid gericht is op het maximaliseren van inte
graal ketenbeheer. energie-extensivering en kwaliteitsbevordering. Door het ontstaan van milieu veront
reinigingen te voorkomen wordt de basis van de milieuproblemen aangepakt. waardoor de doelstellingen 
van het beleid uitgevoerd kunnen worden. Door een prevenüeve aanpak wordt de kans. dat verontreini
gingen zich verplaatsen verkleind. Dit is niet het geval met hergebruik en end-of-pipe technieken. waar 
over het algemeen de milieuproblemen njet opgelost worden. maar verschoven worden. Daarnaast leg
gen niet-preventieve maatregelen vaak beslag op energie. grond- en hulpstoffen. Indien er gestreefd 
wordt naar duurzame ontwikkeling. zijn niet-prevenüeve maatregelen vanwege deze redenen ruet de 
bedoeling. Op de korte termijn zijn via hergebrnik. nuttige toepassing. end-of-pipe techrueken en ver
werkjng van afval- en emissies zeker resultJten re behalen (en zijn reeds beh;:iald). Wanneer de produk
üe en consumptie echter blijven stijgen. dan wordt dit effect teniet gedaan en moeten er andere strate
gieën worden toegepast. 

2.1.2 Het Provinciaal Milieubeleidsplan ITl 

Overeenkomsüg aan het milieubeleid uit het Naüonaal Milieubeleidsplan 2 zijn in het Provinciaal Mi
lieubeleidsplan UI van Noord-Brabant doel- en taakstellingen voor afval- en emissiespreventie opgeno
men. "In het jaar 2000 dient de totale afvalaanbod via preventie met 109r gereduceerd te zijn. Als het 
beleid echter niet gewijzigd wordt. dan zal de preventiedoelstelling voor 2000 ruet worden gerealiseerd. 
Een even belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling zal geleverd moeten worden door 
maatregelen van de rijksoverheid. De minister heeft belangrijke bevoegdheden op grond van de Wet 
milieubeheer en bepaalt daarmee voor een groot deel de mogelijkheden van lagere overheden om pre
ventiebeleid te voeren. Zo zal de miruster via het uitvaardigheden van algemene maatregelen van be
stuur produktenbeleid voeren. productverantwoordelijkJ1eid invoeren. en convenanten met relevante 
doelgroepen afsluiten. Dit houdt tevens in dat ook de provincies het instrumentarium wat zij kunnen 
gebrniken. in dienen te zetten om de doelstellingen te realiseren." [Prevenüe ... ; 1995] 

Met de landelijke preventiedoelstelling van HWr is het thema verwijdering in het Provinciaal îvlilieube
leidsplan 111 overgenomen en verdeeld mar de Noordbrabantse ;:ifvalcategorieën waar de prioriteiten 
liggen. Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd: 
l.Het rijksbeleid voor preventie; 
2.Beschikbaarheid prnvinci;.ial instrnmentarium; 
3.0mvang en milieuhezwaarlijkheid v;in de afvalstroom; 
4.Preventiepotentieel. 

Het preventiebeleid wordt in het Provinciaal Milieubeleidsplan III verder uitgewerkt voor de industrie. 
Voor deze sector is het mogelijk en aan te raden om afval- emissieprevenrie re integreren met het voor-
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komen van andere vormen van milieuverontreinigingen. De aandachtspunten van het provinciaal pre
ventiebeleid hierbij zijn: 
l. De verantwoordelijkheid voor het zoveel mogelijk voorkomen van omstaan van de milieu verontreini

gingen die veroorzaakt worden door bedrijven. ligt primair bij de bedrijven zelf: 
2. Met een minimum aan inspanningen dient een maximaal milieurendement gerealiseerd te worden; 
3. De provincie zal het bedrijfsleven met de uitvoering van stimuleringsprojecten tijdens de planperiode 

ondersteunen bij het realiseren van de preventiedoelstellingen 01et "aanjaageffect"); 
4. Slechts die instrumenten komen aan de orde. die directe gericht zijn op het bevorderen van preventie 

bij bedrijven; 
5. De kadernotitie "Afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten" van het Afval Overleg Orgaan is het 

uitgangspunt van het preventiebeleid; 
6. Het preventiebeleid en met name de inzet van instrumenten houwt voort op de ervaringen met en 

resultaten van preventieprojecten in Noord-Brabant. 

2.1 J Het beleid van de provincie met betrekkinl:! tot het Garantiestelsel ·'No cure. no pav" uit het 
Preventie Uitvoerinl:!sprol:!ramma Noord-Brabant 

"De provincie zal onderzoek gaan doen naar het ontwikkelen van een garantiestelsel van waaruit de 
deelname voor bedrijven aan preventieprojecten op basis van "No cure. no pay" kunne1 worden gefi
nancierd. De instelling van een zogenaamd Garantiestelsel "No cure. no pay" loopt vooruit op de op
richting van een preventiefonds ter financiering van het Brabantse prevenüebeleid. Athankelijk van de 
ontwikkelingen met betrekking tot het oprichten van dit preventiefonds. zal hèt Garantiestelsel "No cu
re. no pay" hierin worden opgenomen. Bij financiering van projecten op basis van het "No cure. no 
pay"-principe wordt de drempel voor bedrijven um te participeren in een prevenüeproject sterk ver
laagd. Wanneer na uitvoering blijkt. dar her bedrijf hierdoor financieel voordeel heeft behaald. dan dient 
het bedrijf een deel van de opbrengst te storten in het garanüefond5. Voorafgaand worden met het be
drijf hierover afspraken gemaakt. Naar verwachting zullen de projecten op korte termijn aanzienlijke 
financiële voordelen opleveren vcx1r bedrijven." [Reactienota; 1995]. 

2.2 Stappenplan 

De algemene doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van het draagvlak van ]:-~drijven uit 
een bepaalde sector of bepaalde sectoren met betrekking tot het Garantiestelsel (zie 1.2). Uit deze alge
mene doelstelling zijn drie vragen te destilleren. waar het onderzoek antwcx1fd op dient te geven. Deze 
vragen luiden: 
l. Wat is het draagvlak van.de betrokken bedrijven ten aanzien van het Garantiestelsel? 
2. Hoe komt dit draagvlak tot stand? 
3. Hoe kan dit draagvlak. indien het niet voldoende is. verbeterd worden? 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden. is het onderzoek in vier stappen opgedeeld: een literatuuron
derzoek. voorbereiden van het kwantitatieve onderzoek inclusief een vooronderzoek. een kwantitatief 
onderzoek en een evaluatie van de gegevens. 

In een literatuuronderzoek wordt ingegaan op de informatie. die er al is met betrekking tot dit onderzoek 
en die tevens relevant is voor het onderzoek. Bij het voorbereiden van het kwantitaüeve onderzoek 
wordt ingegaan op het bepalen van de doelgroep. het bepalen van de accenten in het kwanütatieve on
derzoek door middel van het vooronderzoek en het opzetten van het interview. In het kwantitatieve on
derzoek worden de gegevens verzameld. Bij de evaluatie worden deze gegevens verwerkt zodat ze tot 
een logische conclusie leiden omtrent het draagvlak van her Garantiestelsel zoals dat er nu ligt. Voor 
twee onderdelen kunnen vragen opgesteld om uiteindelijk dit draagvlak te bepalen. 
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De belangrijkste vragen. die beantwoordt dienen te worden door middel van een literatuurstudie. zijn: 
l. Wat is afval- en emissiepreventie en hoe kan dit gerealiseerd worden? 
2. Wat houdt het Garantiestelsel "No cure. no pay" in? 
3. Hoe komen bedrijven in het algemeen tot 1nilieu-inspanningen'! 
4. Wat zijn de bijbehorende barrières van de hedrijven tot deze milieu-inspanningen? 
5. Hoe kunnen de algemene barrières opgeheven worden? 
6. Welke criteria zijn van belang bij het selecteren van sectoren die benaderd kunnen worden in ver

band met het onderzoek en welke sectoren zullen in het kader van het onderzoek benaderd worden? 
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De belangrijkste vragen. die beantwoordt dienen te worden door middel van een kwantitatief onderzoek. 
zijn: 
1. Zouden de bedrijven in het algemeen van het Garantiestelsel gebruik willen maken zoals dat door 

mij aan hen gepresenteerd wordt? 
2. Hebben de bedrijven problemen bij specifieke onderdelen van het Garantiestelsel en hoe zou dit 

verbeterd kunnen worden'? 
3. Indien de bedrijven niet van het Garantiestel gebruik zouden willen maken in de toekomst, wat is 

dan de reden die door hen gehanteerd wordt om geen gebruik te maken van het Garantiestelsel? 

2.3 Het afstudeerhedrijf "Afvalsturing Brahant" 

De opdrachtgever van het afstudeeronderzoek is Afvalsturing Brabant 1. Afvalsturing Brabant is opge
richt door de samenwerkende gemeenten en de provincie Noord-Br11bant. Het heeft 11ls taak "het in goe
de banen leiden van de afvalverwijdering Noord-Brabant" [Afvalsturing Brabant; 1993]. Het doel van 
Afvalsturing Brabant is de veranderingen in de afvalverwijdering in Noord-Brabant in goede banen te 
leiden. Bij afvalverwijdering heeft preventie de voorkeur hoven achtereenvolgens hergebruik. composte
ring en afvalverbranding met- en zonder energieterugwinning. 

Afvalsturing Brabant houdt zich bezig met: 
1. Planning en voorbereiding van de afvalverwerkingsinfrastructuur; 
2. Coördinatie van het afval-logistieke proces; 
3. Aangaan van contracten met be- en verwerkers; 
4. Registratie. acceptatie en controle; 
5. Financiële afüandeling; 
6. Onderzoek en experimenteren. 

In het kader van dit onderzoek is met name punt 6 van belang. Met dit in het achterhoofd dient gekeken 
te worden naar de mening van Afvalsturing Brabant over afval- en emissiepreventk. 

"Afval wat er nier is hoeft niet verwerkt te worden. Met als gevolg minder kosten. verwerkings
inrichtingen en druk op het milieu. Preventie kan lonend zijn voor producenten. maar ook voor de huis
houdens. Zeker nu gemeenten de mogelijkheid hebben huishoudens te laten betalen naar gelang de aan
geboden hoeveelheden. 

l De officiële naam van Afvalsturing !3raha11t luidt ··N.V. Afvalverwijdering !3raha11t". Vanwege het feit. dat het over het 
algemeen NV weggelaten wordt en het in dt.: volksmond heki:nd staat als zijndi.: Afvalsturing !3raha11t. wordt a in de rest 
van ht.:t verslag gesproken nvcr ··Afvalsturing 13rahant"· als daarmee de "NV Afval vi.:rwijdeiing Brabant'" hedoi.:ld wordt. 

Tilburg, september 1996 
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Er moet hard gewerkt worden om alle veranderingen de afvalverwijdering te begeleiden en op elkaar af 
te stemmen. Ook in Noord-Brabant: Door de overheden die hebben te zorgen voor een goede inzame
lingsstrucruur en vergunningverlening; door he- en verwerkende bedrijven die nieuwe markten ontdek
ken; dtx)r bedrijven die uit milieu- en uit financieel oogpunt de V(X)rdelen van een preventief afvalbeleid 
en van hergebruik inzien: en door iedere consument die zich realiseert dat ''minder afval begint bij je
zelf'. De veranderingen zijn in volle gang. Afvalsruring Brabant speelt daar een belangrijke rol in. 
Langzamerhand krijgt het heeld van toekomstige afvalverwijderingvonn. De investeringen. in geld. tijd 
en moeite. die nu worden gedaan, zullen zich uiteindelijk terugbetalen. In minder afval en lagere kos
ten." [Afvalsruring Brabant; 1993] 

2.4 Mijn eigen verwachtingen omtrent het onderzoek 

De afstudeeropdracht bestaat volgens Studiegids 1995-1996 (1995) uit een door de student uit te voeren 
zelfstandig onderzoekopdracht en de bijbehorende rapportage over de opdracht. De student dient daar
mee het bewijs geleverd te hebben van het vennngen problemen te analyseren en oplossingen aan te 
dragen. Als iemand afstudeert is het beoogde resultaat over het algemeen d\xir middel van het project 
wat hij/zij uitvoert om zijn/haar studie af te ronden. Dit is een triviale reden. maar ik denk, dat hij zeker 
niet onderschat mag worden. 

Daarnaast heb ik voor het project een aantal doelstellingen voor mezelf geformuleerd. waarvan ik hoop 
dat ze aan het eind van het project vervuld zijn. Ten eerste is dit om inzicht te krijgen in het draagvlak 
van bedrijven inzake het Garantiestelsel "No cure. no pay" en waardoor dit draagvlak tot stand geko
men is. Ten t\veede is het mijn doel om inzicht te verkrijgen in hoe een besluitvormingsprocedure om 
een nieuw stelsel in het algemeen wer~1. Hiervan wordt geen beschrijving gegeven in dit verslag. Ten 
derde is het mijn doel om te kijken hoe ik mijn kennis kan integreren in de maatschappij en nuttjg kan 
inzetten (een soort oriëntatie op de arbeidsmarkt). 

Ik hoop. dat ik aan het eind van het project in staat ben om nuttige adviezen re geven over hoe het Ga
rantiestelsel "No cure. no pay" zo goed mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van het bedrijfsleven en 
waar bedrijven de problemen in zien. Daarnaast hoop ik aanbevelingen te kunnen doen om er zorg voor 
te dragen dat het draagvlak van het Garantiestelsel vergroot kan worden. 



Dr.ï:1:_.;v!:1kLmdc:rzL1c:k n:wr lid L;.ïr:111tieste/sd ''No curc:. no p:1y'~· 
A(v:J!- c:n emi~·s1C:prevc:ntic: bJï bednïvc:n 

Hoofdstuk 3: Literatuurstudie 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de literatuurstudie besproken worden. Aan het einde van dit 
hoofdstuk dienen een aantal vragen beantwoord te zijn. Deze zijn: 
1. Wat houdt het Garantiestelsel ·'No cure. no pay" in'? 
2. Wat is afval- en emissiepreventie en hoe kan dit gerealiseerd worden? 
3. Hoe komen bedrijven in het algemeen tot milieu-inspanningen? 
4. Wat zijn de bijbehorende barrières van de bedrijven rot deze milieu-inspanningen? 
5. Hoe kunnen de algemene barrières opgeheven worden? 
In hoofdstuk 4 wordt de uitkomst van de literatuurstudie vertaald naar het onderzoek. 
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Als eerste wordt uitgelegd worden wat afval- en emissiepreventie is. hoe de mogelijkheden van afval- en 
emissiepreventie opgespmrd kunnen worden en wat de voordelen zijn van afval- en emissiepreventie. 
Vervolgens wordt ingegaan worden op het Garantiestelsel "No cure. no pay". Daarna wordt ingegaan 
op hoe bedrijven en/of personen komen tot bepaalde inspanningen en/of gedrag. In dit kader wordt be
sproken hoe gedrag beïnvloed kan worden. Als laatste wordt besproken welke belemmeringen bedrijven 
zien aan afval- en emissiepreventie. 

3.1 Afval- en emissiepreventie 

3.1.1 Definitie van afval- en emissierreventie 

Om te kunnen bepalen wat het draagvlak van bedrijven is ten aanzien van het Garantiestelsel. dient er 
als eerste bepaald te worden wat het onderzoeksonderwerp is. De doelstelling van het onderzoek is het 
in kaart brengen van het draagvlak met betrekking tot het Garantiestelsel "No cure. no pay". Aangezien 
het Garantiestelsel betrekking heeft op afval- en emissiepreventie. dient afval- en emissiepreventie eerst 
gedefinieerd te zijn. voordat bepaald kan worden. wat het draagvlak is. 

De verschillende definities die in de allerlei stukken gebruikt worden. zeggen allen in grote lijn hetzelfde. 
maar verschillen in de formulering. Afval- en emissiepreventie is het "zo veel mogelijk vcxxkomen van 
het ontstaan van afval en emissies en/of verminderen van de ntilieuschadelijkheid daarvan door reductie 
aan de bron of intern hergebruik" [Provincies; 1995] "Afval- en entissiepreventie is het voorkomen of 
beperken van het ontstaan van afval en entissies door reductie aan de bron. door intern hergebruik en/of 
door vermindering van de totale milieuschadelijkheid" [Kiezen voor".; 1991 ]. "Afval- en emissiepre
ventie is het vmrkomen of beperken van afval en entissies of het verntinderen van de ntilieuschadelijk
heid ervan door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie betreft dus de vermindering 
van de ntilieuschadelijkheid van afval en emissies (kwalitatiet), alsook de verntindering van de omvang 
van :'val en emissies (kwantitatief)" [Preventie van ."; 1993 ]. "Onder afvalpreventie wordt verstaan alle 
maat.~gelen die een bedrijf neemt binnen haar productieproces om het omstaan van afval re voorkomen" 
[ten Houten; 1995]. Preventie "richt zich direct op de het ontstaan aan de bron. waarbij het doel de 
vennindering van de hoeveelheid en/nf schadelijkheid van afval t!n entissies op de plaats waar het afval 
ontstaat" [van Ast en Geerlings; 1993]. In dit verslag is afval- en emissiepreventie gedefinieerd als zijn
de het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies door reductie aan de bron. door 
intern hergebruik en!of door de vermindering van de totale ntilieuschadelijkheid. 

Uit de meeste definities blijkt dat er bij afval- en emissiepreventie geen onderscheid wordt gemaakt tus
sen afval en emissies (en dat er vaak kortweg gesproken wordt over "preventie"). Bij de term afval 
wordt gedacht aan ·'een vaste substantie die in containers of vaten netjes wordt afgevoerd" [ten Houten; 
1995] en bij emissies kan dit niet zo worden vervoerd. De definitie die in dit verslag gehanteerd wordt 
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voor afval. luidt dan ook_ in navolging van de definitie van Ten Houten: ·'elke stof of elk voorwerp 
waarvan een bedrijf zich wenst te ontdoen. of waarvan het zich moet ontdoen krachtens wettelijke bepa
lingen". 

Reductie aan de bron houdt in. dat er "een vennindering van de hoeveelheid en/of schadelijkheid van 
afval door productverandering. wijzigingen in de gebruikte grond- en hulpstoffen. wijzigingen in het 
produktieproces of door verandering in de bedrijfsvoering(= good housekeeping)" [Kiezen voor...; 
1991 ]. "Intern hergebruik is hergebruik van afvalstoffen binnen het bedrijf. waarbij deze als grondstof 
worden teruggevoerd in hetzelfde (of in een ander) produktieproces of worden bewerkt om er materialen 
uit terug te winnen of worden ingezet voor een andere nuttige toepassing binnen het bedrijf. Dit kan op 
verschillende manieren plaats vinden: grond- en hulpstoffen. technologische veranderingen. good house
keeping, prcxiuktverandering en intern hergebruik" [Preventie van"; 1993 ]. 

3.1.2 Werkwijze van afval- en emissiepreventie in bedrijven 

Bij het opsporen. beoordelen en in de prak.1ijk brengen van afval- en emissiepreventie-opties in bedrijven 
is door PRISMA (=project industriële successen met afvalpreventie) een planmatige methodiek ontwik
keld. In het PRISMA-project is onderzocht hoe preventie van afval en emissies en bedrijven gerealiseerd 
kunnen worden binnen bedrijfseconomische randvoorwaarden. Het is een combinatie van studie, expe
rimenten in bedrijven en actieve communicatie over de behaalde resultaten. Bij dit project is een metho
diek ontwikkeld waarmee preventie opgespoord kan worden in de desbetreffende bedrijven. In de meeste 
preventieprojecten wordt deze methode als uitgangspunt genomen voor de te hanteren methodiek. In 
figuur 3.1 staat weergegeven hoe methode in tijd werkt, verdeeld naar de volgende vier fasen: 
Fase 1: Planning en organisatie; 
Fase 2: Assessment; 
Fase 3: Haalbaarheidsanalyse; 
Fase 4: Implementatie. 

"Centraal staat in deze werkwijze een analyse van de stofstromen die het bedrijf in- en uitgaan. 
Stofstromen en bedrijfsactiviteiten worden zo gedetailleerd mogelijk beschreven om inzicht te verkrijgen 
in de factoren die de omvang en de samenstelling van de afval en de emissies bepalen. Op basis van 
deze analyse wordt onderzocht welke preventie-opties er bestaan. Bij het opzoeken van deze preventie
opties worden steeds de preventietechnieken afgewerkt (produktveranderingen, andere inputs. proces
wijzigingen, "good housekeeping" en intern hergebruik)." [Kiezen voor".; 1991] 

De plannings- en organisatiefase heeft vooral als doel om de organisatie enthousiast te maken voor af
val- en emissiepreventie. Het management maakt duidelijk dat afval- en emissiepreventie belangrijk is 
en er wordt een slagvaardig projectteam samengesteld. "Kortom. in de plannings- en organisatiefase 
moet een basis gelegd worden voor succesvolle preventieprojecten in het bedrijf'. [Kiezen voor ".; 
1991] 

De assessmentfase heeft tot doel zoveel mogelijk geschikte preventie-opties te vinden. Er wordt een 
globale inventarisatie van afvalstromen en emissies uitgevoerd om op basis daarvan aandachtspunten te 
kunnen selecteren. Door slechts die aandachtspunten te selecteren waar goede kansen voor reductie 
lijken te liggen. wordt de omvang van het vervolgonderzoek beperkt. Vervolgens wordt extra informatie 
verzameld over bronnen en oorzaken van de aandachtspunten. Deze infonnatie is essentieel voor het 
opsporen van preventie-opties in de volgende stap. 
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Planning en organisatie ..... 
- management commitment .... 
- samenstellen projectteam 
- plannin~ 

H 

Assessment 
- globale inventarisatie 
- a.tbakenen aandachtspunten 
- plan van aanpak 

H 

Haalbaarheidsanalvse 
- samenstellen van werkgroepjes 
- vaststellen bronnen en oorzaken 
- genereren van opties 
- eerste toetsing en selctie van opties 
- haalbaarheidsanalyse 
* technisch 
* economisch 
* organisatorisch 

, , 
Implementatie 
- actieplan 
- voorlichtin~, opledin~ en instructie .... .... 
- invoering 
- meten en registreren 
- evaluatie 
- bewakin~ 

Figuur 3.1. Het Preventiestappenplan [BECO ,'vfilieumanagement & Advies BV; 1996 J 
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De haalbaarheidsanalyse heeft rot doel om zoveel mogelijk haalbare verbeteropties voor de aan
dachtspunten op te sporen. Deze stap loopt van het generen van preventie-opties, via een eerste toetsing 
en selectie van deze opties. naar haalbaarheidsanalyses VlX>r de meest perspecriefrijke opties. 

De implementatiefase ten slotte heeft als doel de mogelijk haalbare preventiemaatregelen daadwerkelijk 
in te voeren. Na enige rijd kan her bedrijf de resultaten meten en analyseren. Op basis daarvan kan wor
den bekeken of de preventiedoelstellingen gehaald zijn en/of de haalbaarheidsanalyse juist was. Hierbij 
dient gelet re worden op de financiële aspecten en of de uitvoering naar wens is geweest. 

3.1.3 Voordelen van afval- en emissiepreventie 

Een bedrijfsbeleid gericht op afval- en emissiepreventie biedt vele vrxxdelen. Deze voordelen zijn niet 
alleen op het gebied van her milieu te vinden. maar ook op andere gebieden. Met name op het be
drijfseconomische gebied zijn voor veel bedrijven de vtX)fdelen een extra stimulans om aan afval- en 

Tilbura. september 1996 
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emissiepreventie-initiatieven deel re nemen. Her uiteindelijke resultaat van afval- en emissiepreventie
projecten is dat de hoeveelheid grond- en hulpstoffen voor veel bedrijven afneemt. Tevens zijn er minder 
kosten voor opslag. vervoer en inzameling van afval binnen en buiten het bedrijf. De milieuheffingen 
nemen af. De bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd. 

Uit diverse preventieprojecten is gebleken "dat reducties van afvlli en emissies (inclusief besparing van 
grond- en hulpstoffen) van 30 tor 80% mogelijk zijn op deelstroomniveau mee aanzienlijke financiële 
voordelen voor bedrijven" [Provincies ... ; 1995]. Deze kostenbesparing vindt vaak plaats door lagere 
inkoopprijzen van grond- en hulpstoffen. lagere kosten voor afvoer en verwerking van afvalstoffen. 
zuivering van afvalwater en/of energiebesparing. Daarnaast gaan met het afval en de emissies in larere 
bedrijfsprocessen vaak grond-. hulpstoffen en eindprodukt verloren waarop in eerdere processen lli 
(kostbare) bewerkingen zijn uitgevoerd. Het uitvoeren van preventieve maatregelen zlli bovendien leiden 
tot lagere kosten voor end-of-pipe technieken in de toekomst. 

Naast milieuwinst en financiële voordelen voor het bedrijf leidt afval- en emissiepreventie tot een effi
ciëntere bedrijfsvoering èn bovendien in veel gevallen tot een verhoging van de kwaliteit van het pro
dukt. Ook kan afval- en emissiepreventie leiden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen 
het bedrijf. Door zowel de bereikte milieuwinst als de verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt 
het imago van het bedrijf bij omgeving en werknemers verbeterd. Wanneer het bedrijf zelf initiatief 
neemt tot activiteiten om te komen tot preventie kan dit ten slone leiden tot een betere relatie met het 
vergunningverlening. omdat het vooroverleg en de vergunningsvoorschriften kunnen voortbouwen op 
hetgeen reeds door het bedrijf onderzocht. 

3.2 Het Garantiestelsel "No cure. no pav'' 

3.2. l Al!lemeen 

Het Garantiestelsel is op te splitsen in vier onderdelen. zoals het nu bekend is. Het gaat hierbij om de 
aanvraag- en aanmeldprocedure. de preventie quick scan. de uitgebreide preventie doorlichting en de 
afrekening. Een uitgebreide stroomdiagram betreffende de werking van het Garantiestelsel is te vinden 
in bijlage 1. Het is de bedoeling dat er per jaar 100 bedrijven per jaar van het Garantiestelsel gebruik 
gaan maken en dat in het eerste jaar dat het Garantiestelsel operationeel is. 50 bedrijven gebruik maken 
van het Garantiestelsel. Met een "voldoende draagvlak" wordt binnen het Garantiestelsel mee bedoeld. 
dat er ook daadwerkelijk 100 bedrijven per jaar gebruik van willen maken. 

Om via het Garantiestelsel aan de slag te gaan met afval- en emissiepreventie dient duidelijk te zijn. wat 
de verschillende onderdelen inhouden en dienen de uitgangspunten van het Garantiestelsel bekend en 
goed geregeld te zijn. Hierdoor kunnen misverstanden en problemen zo veel mogelijk uit de weg geno
men worden. De achterliggende doelstelling van het project luidt: "Zo veel mogelijk voorkomen van het 
ontstaan van afval en emissies en/of verminderen van de milieuschadelijkheid daarvan bij Noordbra
bantse bedrijven. zodat ten minste de doel- en taakstellingen van het PMP III worden gerealiseerd" 
[Provincie Noord- Brabant; 1995]. 

Als eerste wordt besproken hoe de aanvraag en de aanmeldprocedure werkt. Vervolgens wordt de pre
ventie quick scan besproken. Daarna wordt de uitgebreide preventie doorlichting besproken. Als laatste 
wordt de afrekening besproken. 
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3.2.2 De ::ianvraa~- en de aanrneldprncedure 

Om voor het Garantiestelsel in aanmerking te komen. moet het deshetreffende bedrijf aan een aantal 
criteria voldoen. 
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Ten eerste dient her hedrijf ::ichter de uitgangspunten van her Garantiestelsel te staan. Het voornaamste 
uitgangspunt van het Garantiestelsel is. dat her zeltbedruipend dient te zijn. Dit houdt in dat het een 
soon "revulving fund" moet zijn. Het dient zichzelf financieel in leven te houden en het Garantiestelsel 
mag na een aantal jaar niet uitgeput zijn. Dit dient bereikt te worden via het vragen van een vergoeding 
aan bedrijven indien het preventieproject slaagt. Er wordt gesproken over "het slagen van het preventie
project" als de kosten van de preventie quick scan en de uitgebreide dcmlichting lager zijn. dan de fi
nanciële besparingen die de oplossingen volgens de adviseur leveren. De kosten van preventieprojecten 
die niet slagen. dienen dcxx het Garantiestelsel opgevangen te worden: de vergoeding wordt gebruikt om 
mislukte projecten te financieren. Ten tweede zijn er een aantal criteria waaraan het bedrijf moet vol
doen. wil het überhaupt in aanmerking komen voor her Garantiestelsel. Deze criteria luiden. dat het 
bedrijf werkz::iam moet zijn in de industriële sector. in Noord-I3rahant gevestigd moet zijn en tien tot 
tweehonderdvijftig werknemers moet hebhen. Ten derde is de wijze van a::inmelden van belang. Wil het 
bedrijf in aanmerking komen voor het Garantiestelsel. dan meldt het hedrijf zich aan bij de fondsbeheer
der. Het bedrijf moet ten eerste een Noordhrahants hedrijf te zijn. met russen de rien tot tweehonderd
vijftig werknemers en moet ten tweede werkzaam z=;n in de industriële sector. Het Gar::intiestelsel ver
werkt maximaal honderd bedrijven per jaar. Indien :1et Garantiestelsel d::i::idwerkelijk operationeel 
wordt. zal er in het eerste jaar proef gedraaid worden met vijftig bedrijven. 

De kosten voor het beheer en de exploitatie van het Garantiestelsel zijn niet meegerekend. Dit verkleint 
het kapitaal w::it hij ::ianvang aanwezig dient te zijn. 

Het bedrijf meldt zich aan. al dan fl!et samen met een adviesbureau. Oir adviesbureau voen de preventie 
quick scan en de uitgebreide preven·ie doorlichting uit voor het bedrijf. Het bedrijf verleent de opdracht 
aan het adviesbureau en de geldstrcdm naar het adviesbureau toe verloopt altijd via het bedrijf. 

3.2.3 De preventie quick scan 

De preventie quick scan moet resulteren in een indicatie van het preventie-potentieel. Op basis hiervan 
wordt besloten of het uitvoeren van een gedetailleerde doorlichting van het bedrijf voldoende baten zal 
opleveren om de geïnvesteerde advieskosten terug te verdienen. Op basis van de preventie quick scan 
zal dus worden bepaald of een bedrijf aanspraak mag maken op een gedetailleerde doorlichting op basis 
van "No cure. no pay". De preventie quick scan hevat vier onderdelen: een inleiding (algemene vragen
lijst). een rondleiding door het bedrijf. een preventie-vr::igenlijsr (hierin wordt onder meer de nuloptie 
vastgelegd) en een rapportage. De preventie quick scan moet in één tot twee dagen worden uitgevoerd 
en heeft een doorlooptijd van drie weken. Het is niet de bedoeling dat de adviseur alles uit gaat zoeken: 
het bedrijf wordt geacht om volledig mee te werken aan preventie 4uick scan en zelf ook gegevens. die 
nodig zijn om een goede preventie quick scan af te leveren. aan te dragen. Hiervoor zijn VO<._Xal de lrnidi
ge milieukosten van belang en de inschatting hoeveel het bedrijf zelf al heeft onderwcht. Dit resulteert 
in een insch::itting of er na een uitgebreide preventie doorlichting voldoende preventie-opties kunnen 
worden geïdentificeerd die tot b::iten leiden. d::it het bedrijf de kosten terng k::in betalen. De inschatting of 
een bedrijf echt geïnteresseerd is en bereid is zelf tijd te investeren in een uitgebreid preventie doorlich
ting. zal bij de beslissing of het haalbaar is om het vervolgtraject in te gaan ook een rol spelen. Het is 
echter niet mogelijk om op basis van een preventie 4uick scan exact aan te geven hoeveel besparingen er 
mogelijk zijn. Het zal gaan om een eerste inschatting of de ::idviseur denkt. dat er minimaal fl5000,
(exclusief de kosten van onderzoek) bespaard kan worden. 
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Aan het eind van de preventie quick scan zijn er Jrie mogelijke resultaten: de preventie quick scan is 
negatief. de preventie quick scan is positief en het bedrijf wil verder en Je preventie quick scan is posi
tief en het bedrijf wil niet verder. In het eerste geval (de preventie quick scan is negatief) houdt het pro
ject automatisch op vcx1r het bedrijf. In dit geval denkt de adviseur. dat er geen voldoende besparingen 
mogelijk zijn dankzij afval- en emissiepreventie. De kosten van het onderzoek die de adviseur gemaakt 
heeft. zijn dan voor rekening van het Garantiestelsel. In het tweede geval (de preventie quick scan in 
positief en het bedrijf wil verder) gaat het project de derde fase is: de uitgebreide preventie doorlichting 
vindt plaats. De afrekening vindt in dit geval plaats na de uitgebreide preventie doorlichting. In het der
de geval (de preventie quick scan is positief en het bedrijf wil niet verder) houdt het project ook op. 
Hoewel de preventie quick scan heeft aangetoond. dat er financiële besparingen mogelijk zijn door af
val- en emissiepreventie. besluit het bedrijf (om wat voor reden dan ook) om te stoppen met het project. 
Aangezien dit niet strookt met de doelstelling van het Garantiestelsel. dient het bedrijf de kosten van de 
preventie quick scan zelf te betalen aan de adviseur en een opslag aan het Garantiestelsel als een 
"opslag voor bewezen diensten" voor de gemaakt kosten door de beheerorganisatie van het Garantiestel
sel. 

J2.5 De uirn:ebreide preventie doorlichtin!! 

De uitgebreide preventie doorlichting wordt uitgevoerd als de preventie quick scan heeft aangetoond. dat 
het bedrijf aanspraak kan maken op het stelsel omdat een dergelijke doorlichting waarschijnlijk leidt tot 
kostenbesparing voor het bedrijf. Ook kan het zijn dat het bedrijf al een preventie quick scan heeft uit 
laten voeren in een ander kader. Indien deze preventie quick scan bruikbaar is voor dit project Uuiste 
methode van belxxdelen. uitslag no up-to-date). kan het bedrijf zich inschrijven om alleen een uitgebrei
de preventie dlx1rlichting te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van de uitgebreide preventie 
doorlichting wordt bepaald of. en zo ja hoeveel. het bedrijf aan het Garantiestelsel terug dient te betalen. 

Omdat de manier waarop een uitgebreide preventie dmrlichting wordt uitgevoerd in belangrijke mate de 
resultaten en daarmee (mogelijke) de terugbetaling bepaalt. zijn richtlijnen opgesteld om het risico op 
verliesgevende projecten zoveel mogelijk beperken. De richtlijnen hebben betrekking op de werkwijze. 
de taakverdeling tussen adviseur en het bedrijf. het meten en het registreren van gegevens en de rappor
tage. De uitgebreide preventie dmrlichting heeft een doorlooptijd van ongeveer vijf maanden. Dit hangt 
samen met het feit dan de dcx1rlichting getest moet worden binnen de dlX1flooptijd van het project. In 
totaal staat voor de doorlichtingen in de testfase tien dagen per bedrijf. De dlx1rlichting vindt plaats via 
de PRISMA-methodiek exclusief de implementatiefase. 

3.2.5 Afrekenim! 

De uiteindelijke afrekening vindt plaats na de uitgebreide preventiedmrlichting. Er zijn twee mogelijk
heden: de uitkomst is negatief of de uitkomst is posiüef. Als er gesproken wordt over een negaüef re
sultaat. dan zijn de baten lager dan de kosten van de onderzoeken. Zijn de baten lager dan de kosten van 
de onderzoeken, maar meer dan 80'7r van deze kosten. dan betaalt het bedrijf aan de gerealiseerde baten 
aan de adviseur. Zijn de baten lager dan 80'711 van de kosten van de onderzoeken dan vult het stelsel dit 
aan tot 80% van de advieskosten (eigen risico van de adviseur). 

Als er gesproken wordt over een positief resultaat. dan zijn de baten gelijk of hoger aan de kosten van 
de onderzoeken. Er wordt in Ji geval gebruik gemaakt van een opslagladder. om te bepalen hoeveel het 
bedrijf dient te storten in het Garantiestelsel. Dit principe komt op het volgende neer: 
1. baten zijn meer dan de advieskosten. maar de extra gerealiseerde baten zijn lager dan tl.4500.- dan 

betaalt het bedrijf dan de advieskosten aan de adviseur; 
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2. baten zijn meer dan de advieskosten en de extra gerealiseerde haten liggen tussen fl.4500.- en 
tl.10500.- dan betaalt het bedrijf dan de advieskosten aan de adviseur en een opslag aan het stelsel 
van fl.2500.-: 

3. haten zijn meer dan de advieskosten en de extra gerealiseerde baten liggen tussen tl. l 0500,- en 
tll 6500. - dan het aalt het bedrijf dan de advieskosten aan de adviseur en een opslag aan het stelsel 
van tlSOOO.-; 

4. baten zijn meer dan de advieskosten en de extra gerealiseerde baren zijn hoger dan tl.16500.-. dan 
betaalt het bedrijf dan de advieskosten aan de adviseur en een opslag aan het stelsel van tl.7500,-. 

Op deze manier kan er zorg voor gedragen worden dat her een "revulving fund" blijft. De afrekening 
vindt plaats op basis van een rekenmethode en np basis van checklisten. 

Indien er gesch.illen in de het project optreden wordt er een geschillencommissie opgericht. Indien er 
problemen mochten ontstaan. dan zal het bedrijf direct na de uitgebreide doorlichting naar de commissie 
te stappen (tot een jaar na dato). 

3.3 Milieu-inspanningen 

3 J .1 Al 2emeen 

Het Garantiestelsel gaat ervan uit. dat op "No cure. no pay"-basis een bedrijf bereid is om inspanningen 
met betrekking tot afval- en emissiepreventie te leveren. Het is echter de vraag. waarom het ene bedrijf 
wel bereid is om inspanning te verrichten ten bate van het milieu en het andere bedrijf niet. Om hier 
achter te komen. dient er nagegaan te worden wat "inspanningen" zijn en hoe zij tot stand komen. 

In dit onderzoek zijn "inspanningen" een vcx1fbeeld van gedrag. Gedrag wordt gedefinieerd als zijnde 
"uiterlijk waarneembaar gedrag"' [Kok e.a.: 1987]. Milieugedrag in het bijzonder wordt gedefinieerd als 
"menselijk handelen leidende tot een verandering in het fysieke milieu van de mens, die nu of in de toe
komst, het menselijk welzijn in gunstige dan wel ongur.:->tige zin beïnvloedt" [van Donkelaar e.a.; 1995]. 
Via inspanningen wordt er geprohcerd een bepaald doel te bereiken. Om dit doel te kunnen gebruiken. 
moet actie ondernomen worden. zodat het doel bereik.'t wordt. Deze visie sluit aan bij de mening van 
Cörvers e.a. (1991) omtrent gedrag: "Pas wanneer vaststaat welke gedragingen een bepaald probleem 
(tevens) veroorzaken, werpt zich de vraag op waarom mensen zich gedragen zoals zij doen. Pas wan
neer er inzicht is in de oorzaken. de detenninanten van gedrag. kan gedrag beïnvloed worden." In deze 
visie wordt niet gesproken over inspanningen in het bijzonder. Echter om na te gaan hoe bedrijven in het 
algemeen tot milieu-inspanningen komen. dient er gekeken te worden hoe bedrijven tot bepaald gedrag 
komen. Volgens Kok e.a. ( 1987) is het v1x1fspellen van beredeneerd gedrag in principe eenvoudig. voor 
het verklaren is eèhter meer nodig. In deze paragraaf zal daarom als eerste besproken waar gedrag door 
bepaald wordt. vervolgens hoe gedrag beïnvloed zou kunnen worden en ten slotte zal dit toegespitst 
worden op milieugedrag. 

'.-U.2 Gedra2shepalin2 

"Gedrag is misschien het beste te voorspellen door aan mensen te vragen of zij van plan zijn om dat 
gedrag te vertonen: de "gedragsintentie". Intenties voorspellen echter niet altijd het gedrag. Als het on
mogelijk is nm het gedrag te vertonen. zal de intentie zich niet uiten in gedrag. Het kan ook zijn. dat er 
voorwaarden aan gekoppeld worden aan het omzetten van hun intentie in daadwerkelijk gedrag. Ook is 
het mogelijk dat intenties veranderen in de tijd. In het algemeen hlijkt intentie echter een goede voor
speller te zijn van gedrag"[Cörvers e.a.; l l)l) l ]. 
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Intentie is volgens Kok e.a. ( 1987) afüankelijk van twee l'undamenteel verschillende detenninanten: een 
persoonlijke en een sociale detenninant. De persoonlijke determinant is de attitude met betrekking tot 
het gedrag waar het om gaat. De attitude is op haar beun weer atllankelijk van overtuigingen en waar
deringen. De sociale determinant van de intentie wordt de sociale nonn genoemd. Dit is de sociale druk 
die iemand uit zijn omgeving ervaart om (al dan niet) het gedrag te tonen. Deze sociale norm bestaat 
weer uit twee componenten: referent-opvattingen en motivatie om zich te conformeren. Een referent
opvaning is de overtuiging dat iemand of een instantie (wiens (X:irdeel de betrokkene belangrijk vindt op 
het gebied van het gedrag in kwestie) meent dat de betrokkene het gedrag wel of niet moet vertonen. De 
motivatie om zich te aan te passen is de geneigdheid om zich te voegen naar de opvattingen van iedere 
referent. Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen wat de buitenwereld vindt en of de betrokke
ne zich iets van de mening aantrekt van desbetreffende buitenwereld. Dit geven Kok e.a. (1987) dan ook 
aan in hun betl"X)g: "De ervaring heeft geleerd dat als de omschrijvingen identiek zijn. de motivatie om 
zich te confom1eren op dezelfde wijze beantwoord wordt als de referent-opvatting en geen extra in
fom1atie geeft. De sociale norm bestaat uit de som van de referent-opvatting. elk gewogen naar de moti
vatie om te conformeren." In dit verslag wordt "de invloed v~m anderen uit de omgeving" onder sociale 
norm verstaan. "Tevens zijn er twee soo11en te onderscheiden: directe en indirect sociale norm. De di
recte sociale norm staat voor de gepercipieerde (vermoede) verwachtingen van belangrijke anderen. 
Uitgangspunt bij de directe sociale nonn is dat een persoon geen gehoor geett aan de verwachtingen van 
zijn of haar sociale omgeving. dit kan resulteren in (sociale) sancties. Van de indirecte sociale norm is 
sprake wanneer het gedrag als voorbeeld wordt genomen voor het eigen gedrag. eventueel zonder dat die 
anderen dat weren. Het zal duidelijk zijn dat de invloed van de persoonlijke determinant (de attitude) en 
van de sociale determinant (de sociale norm) op de intentie van geval tot geval kunnen verschillen en 
sterk afüankelijk is van de betrokkene."[Cürvers e.a.; 1991] 

De persoonlijke determinant is te onderscheiden in de verwachte opbrengst van een bepaald getmnd 
gedrag ("helpt het?") en door de inschatting van het eigen kunnen dar iemand maakt ("kan ik het'?") 
[van Donkelaar e.a.; 1995]. 

"Helpt het?" wordt ook wel ·'attitude" genoemd. Attitudes zetten mensen aan tot gedrag; zijn motive
rend, zijn het resultaat van ervaringen en geven tevens richting aan ervaringen. "De attitude is een rede
lijk stabiele wijze waarop een perscx1n zich verhoudt tot gedrag. een object, een idee of persoon. dus tor 
het attittude-object. Attitude is te reconstrueren uit het resultaat van een afweging van de voor- en na
delen die de persoon aan het gedrag verbonden acht. Deze afweging ) niet alleen gebaseerd op logische 
redeneringen en verstandelijke overwegingen. maar ook op diepgewortelde gewoonten en ''irrationele" 
overwegingen. De attitude van een persoon kan dus direct worden gemeten dl"XX te vragen naar een to
taal mrdeel. Naarmate de attitude ten opzichte van een bepaald gedrag positiever is, dus naarmate de 
afweging van vcx)r- en nadelen meer ten gunste van de voordelen uitvalt. zal de persoon eerder geneigd 
zijn om het gedrag daadwerkelijk te realiseren. Er zijn een aantal concepten die van speciaal belang zijn 
bij attitudes ten aanzien van milieurelevante gedragingen: kennis. milieu-overwegingen, risicoperceptie. 
besef van verantwoordelijkheid en gedragseffectiviteit en het sociaal dilemma" [Cörvers e.a.; 1991 ]. 

"Kan ik het'?" wordt ook wel eigen-effectiviteit genoemd. "Eigen-effectiviteit is de inschatting die de 
persoon maakt van zijn of haar mogelijkheden om een bepaald gedrag te vertonen. Eigen-effectiviteit is 
afüankelijk van de barrières die de relatie tussen intentie en gedrag kunnen verstoren. Er kunnen twee 
soorten barrières worden onderscheiden: interne en externe barrières. Interne barrières spelen zich af 
binnen de persoon zelf. zoals onvoldoende kennis. onvoldoende vaardigheden. Externe barrières liggen 
buiten de persoon zelf. zoals slechte VlXm.ieningen. onhandige tijdstippen. Eigen-effectiviteit is direct 
gerelateerd aan het eventuele gebrek aan vaardigheden die benodigd zijn om het gedrag te realiseren en 
eventuele (interne en externe) barrières te overwinnen. Veel gedragsveranderingen vereisen. uit tX)gpunt 
van het milieu. veranderingen van ongewenst gewoontegedrag in gewenst gewoontegedrag. en dus in het 
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vertrouwen in eh!en vaardil!heden" [Cörvers; l 99 l ]. Dit 2eldt zowel vCXJr een individu als voor een 
~ ~ ~ 

bedrijf. 

Hieruit volgt dat er drie intentie-determinanten onderscheiden worden: 
l. De eigen houding van een persoon ten opzichte van het gedrag ('"attitude": helpt het?); 
2. De invloed van de sociale omgeving op het gedrag ("sociale invloed": mag ik het?); 
3. De inschatting van eigen vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het gedrag 

("eigen-effectiviteit": kan ik het?). 

3.3.3 Gedra2sveranderinl! van hedrijven in relatie met innovaties 
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Er wordt af en toe een verschil geconstateerd tussen intentie en gedrag. Dit kan verklaard worden via 
interne en externe harrières. Een positieve of een negatieve intentie nier automatisch tot positief of ne
gatief gedrag. Het kan de betrokkene onthreken aan de juiste hulpmiddelen. Rogers ( 1983) beschrijft dit 
proces in de termen van innovaties in bedrijven. 

Innovatie wordt door Rogers ( 1983) gedefinieerd als "an idea. pracricè or ohject that is perceived as 
new by an individual or unit of ad lption. The perceived newness of the idea for the induvidual determi
nes !lis or her reaction to it. lf the idea seems new to the individual. it is an innnvation". In deze definitie 
van innovatie is het principe van het Garantiestelsel een innovatie: her schept nieuwe perspectkven voor 
bedrijven om aan afvalpreventie mee te werken. 

Rogers verdeelt het innovatieproces in vijf verschillende fasen: de kennisfase. de overtuigingsfase. de 
beslissingsfase. de implementatiefase en de bevestigingsfase. Tevens gaat tlij uit van een statisch pro
ces: als een innovatie wordt afgewezen, houdt dat in dat de innovatie als zodanig niet geschikt is voor 
het bedrijf. Een onderdeel veranderen. waardoor het principe van de innovatie hetzelfde blijft. wordt 
door Rogers als een nieuwe innovatie beschouwd waardoor het gehele proces opnieuw doorlopen wordt 
(zie figuur 3.2). 

kennis 

adoptie~--11~ hestiging van a1~optie 

latere adoptie 

onderbreking van 
adoptie 

.___-.. bevestiging van afwijzing 

Figuur 3.2. Een model van fasen in hel innovatieproces [l'l'ij naar Rogers ( 1983)} 

Volgens Rogers ontstaat het verschil in intentie en gedrag dCKX een te slechte uitgangssituatie vcxx het 
innoverende bedrijf. Volgens hem zijn er vijf voorwaarden voor een bedrijf om te gaan innoveren: 
l. Het relatieve voordeel wat het innoverende bedrijf ziet in de vernieuwing (eigen-dfectiviteit); 
2. De graad waarmee de innovatie verenigbaar is met de bestaande waarden. eerder opgedane ervarin

gen en de behoeften van het innoverende bedrijf (de attitude); 
3. Moeilijkheidsgraad van de innovatie die gezien wordt om de innovatie te begrijpen en om het in het 

eigen bedrijf te gebruiken (eigen-effectiviteit): 
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4. Mogelijkheid om een innovatie uit te proheren (eigen-effectiviteit); 
5. De graad waarmee gekeken kan worden in hoeverre er al door anderen gebruik van gemaakt wordt 

(sociale nonn). 

Hoe gunstiger deze voorwaarden zijn voor een bedrijf. hoe kleiner de kans is dat een hedrijf een innova
tie verwerpt. Het houdt echter niet in dat bedrijven die in eerste instantie de innovatie verwerpen (de 
niet-innovatoren) de innovatie ook blijven verwerpen: zij stellen het uit of ze verwerpen het. Ze zijn niet 
bereid om op korte termijn over de innovatie een besluit te nemen. De hedrijven. die de innovatie ver
worpen hebhen en blijven verwerpen. hebben eduer wel grondig onderzoek gedaan naar de innovatie en 
daar infonnatie over ingewonnen en op grond van deze informatie wordt de innovatie verworpen 
[Gatignon e.a.; 1991]. 

Bij een innovatie die plaats vindt bij een individu. zijn er een aantal eigenschappen van belang. waaraan 
een individu moet voldoen om überhaupt een innovatie plaats te laten vinden. Deze eigenschappen en de 
innovatie zelf verschillen van de innovatie die plaats vindt bij een bedrijf. Rogers ( 1983) maakt een 
onderscheid tussen een aantal zaken die van invloed zijn bij een organisatie: de eigenschappen van de 
directeur. de interne organisatiestruktuur en de externe organisatiestruktuur. De lijst van verschillen van 
een innovator ten opzichte van een niet-innovator. die Rogers persoonsgehonden zijn. is in bijlage 2 
opgenomen. Om uitspraken te kLinnen doen over het Garantiestelsel "No cure. no pay" is met name de 
interne organisatiestructuur van belang. aangezien dat het enige is waar direct rekening mee gehouden 
kan worden in dit verband. 

Bij de interne organisatiestructuur zijn de groone van de bedrijf. de centraliteit2. de co111plexiteit3. de 
"interconnectedness"4. de onderlinge verbintenis van de organisatie met andere organisaties5 en de for
malisatie6 van belang. 

Verwacht wordt. dat de grootte van het bedrijf van belang is hij een innovatie. Een verklaring hiervoor 
is. dat de groone van het bedrijf synoniem is met anders factoren zoals de bronnen en opzet van de or
ganisatie. Deze niet-gespecialiseerde variabelen worden over het algemeen niet optimaal verwerkt of 
niet helemaal begrepen en worden om die reden niet meegenomen in het onderzoek. Volgens Rogers 
kunnen er nog geen uitspraken over gedaan worden. omdat dit nog niet voldoende bekeken is. 

Bij de centraliteit. de complexiteit. de "interconnectedness". de onderlinge verbintenis van de organisa
tie met andere bedrijven en de fom1alisatie zijn er factoren van technische. van economische en van 
organisatorische aard. die hierin een rol meespelen. Met name de organisatorische factoren worden vaak 
genegeerd [Kelley; 1993 ]. De verschillende factoren zijn te onderscheiden in verschillende deelaspecten. 
De technische factoren hebben met name invloed op technische innovaties. Flexibiliteit en informatie 
over toegepaste technische innovaties zijn hij de technische factoren de speerpunten. Flexibiliteit is met 
name van belang indien het gaat om toepassingen met een hoge diversiteit bij het maken van onderdelen 
en/of produkten; dan levert het voordelen op. De informatie over toegepaste technische innovaties is van 
belang indien het gaat om toepassingen die het gehele (produktie-) proces beïnvloeden. De economische 

2centraliteit is de mate waarin de macht en de controle in een bedrijf verdeeld is tussen de verschillende mensen [Rogers: 
1983]. 

3complexiteit is de mate waarin de werknemers van een bedrijf een relatief hoog niveau hel:iben van kennis en kunde 
[Rogers: 1983]. 

4··Interconnectedness" is de m;ite waarin alle eenheden hinnen een netwerk door midckl van een communicatie hand met 
elkaar verhonden zijn [Weenig: 19941 

5oe onderlinge verhintenis van de organisatie m<::t andere organisatit:s is de mate w;iarin ongehondt:n bronm.!n beschikb;iar 
zijn voor het bedrijf [ Rogers: 19831. 

6Fonnalisatie is de mate waarin een bedrijf de nadruk kgt np de regels en de proct!durcs [ Rogcrs: l 9X3 J. 
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factoren hebben over het algemeen invloed op de werkbesparing die de innovatie met zich mee brengt 
Complexiteit van de produktie en de arbeidskosten zijn bij de economische factoren de speerpunten. Het 
is met name van belang als de meeste werknemers een bepaalde vaardigheid kunnen venichten. Als dit 
het geval is. dan zoekt het management naar manieren om deze kosten te verlagen. Hoe minder mensen 
deze taak kunnen uitvoeren hoe minder het management geneigd is om innoverend op te gaan treden. De 
arbeidskosten zijn vooral van invloed als de produktiviteit invloed heeft op de het proces. Als een be
paalde handeling veel tijd kost dan is het bijna te voorspellen dat er gezocht gaat worden naar moge
lijkheden om deze kosten te venninderen. De organisatorische factoren. ten slotte. zijn van belang bij het 
aanvaarden van een innovatie. Er wordt llierbij een onderscheid gemaakt tussen de centraliteit van het 
bedrijf. vertrouwen in gestandaardiseerde procedures. de kracht van de interne netwerken en de invloed 
die de consument heeft op het proces. 

Een aspect wat volgens Rogers ( 1983) ook van belang is. is de invloed van kennis. Hij heeft het in dit 
verband over "KAP-gap": knowledge-attitude-practice. Naarmate het kennisniveau hoger is en duidelij
ker is wat de innovatie kan betekenen voor een bedrijf. heeft dit een positievere invloed op de mate van 
adoptie van de innovatie. Indien het kennisniveau van een persoon of bedrijf onvoldoende is. staat een 
bedrijf minder positief tegenover een innovatie. dan wanneer het kennisniveau voldoende is. Het gaat 
hierbij dan om welke innovaties ertoe leiden. dat er perso(mlijk voordeel gehaald voor de persoon of 
bedrijf kan worden. 

Het laatste aspect wat in dit verband genoemd wordt.-is het verschil tussen woorden en daden [Van 
Donkelaar e.a.: 1995 ]. Niet alles wat gezegd wordt. wordt ook gedaan. Hoewel een bedrijf dus aangeeft 
dat het gebruik van een innovatie wil gaan maken. is niet altijd 100% zeker dat het bedrijf ook daad
werkelijk van deze innovatie gebruik gaat maken 

Indien het om problemen gaat die persoons- of bedrijfsgebonden zijn. blijkt het sterk aihankelijk is van 
de eigen-effectiviteit van de persoon of van het bedrijf of de interne barrières. Dit probleem is al eerder 
aangekaart bij de eigen-effectiviteit. Indien de eigen-effectiviteit niet groot genoeg is gaan de kenmerken 
later tussen intentie en gedrag een belangrijke rol spelen. 

3J.4 Gedra!!sheïnvloediITT! 

Uit het voorafgaande blijkt dat. de factoren die het gedrag beïnvloeden intentie. de interne barrières en 
de externe barrières zijn. Intentie is athankelijk van de attitude .. de sociale norm en de eigen-effectiviteit 
(zie het model van Ajzen e.a. ( 1980). figuur 3.3). Wil het gedrag beïnvloed worden. dan dient er reke
ning gehouden te worden met deze factoren. 

Als er gesproken wordt over gedragsbeïnvloeding. dient er stil gestaan worden bij verscllillen tussen het 
collectieve belang en het persoonlijke belang. Bij de beïnvloeding van gedrag moet daarom ook niet 
alleen het persoonlijke belang. maar ook het collectieve belang onderstreept te worden. Vaak is echter 
zo. dat als er geen zekerheden geboden kunnen worden omtrent het gedrag van anderen. dat de voorde
len van individuen ''Kunnen onvoldoende zekerheden verschaft worden over het gedrag van anderen. 
dan komt het aan op de collectieve opbrengsten van die het vooruitzichten gesteld worden" 
[Klandermans e.a.; 1991 ].Niet in elke theorie wordt dit even sterk naar voren gebracht. 
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eigen-effectiviteit 
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intentie 

interne 
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Figuur 3.3. Her model van Aj:,en e.a. ( 1980) 

gedrag 

externe 
barrières 

Het sociale dilemma7. zwart rijdersgedragx en sociale fuiken9 zijn allen dilemma's waar het belang van 
het collectief op de lange termijn moet concurreren met het belang van het individu op de korte tennijn. 
Bij de meeste gedragsonderzoeken wordt hier te weinig rekening mee gehouden. Juist bij het Garantie
stelsel "No cure. no pay" is her collectief duidelijk aanwezig en loopt de beheerder risico's met betrek
king tot de individuele belangen. Naast kijken naar war van belang is hij het beïnvloeden van het ge
toonde gedrag c.q. inspanningen. dient er (X.Jk gekeken te worden naar de belangen van het betrokken 
bedrijf en de belangen van het collectieve goed. 

Voordat er gedacht mag worden aan gedragsbeïnvloeding. moet er stil gestaan te worden bij de ethische 
aspecten van gedragsbeïnvloeding: mag een bepaalde instantie proheren het gedrag van anderen te gaan 
beïnvloeden. De meningen zijn hierover verdeeld. Zo zeggen KJ andermans e.a. (1991): "Teveel keuzen 
in het individueel helang kunnen immers nadelig uitpakken voor de samenleving als geheel. Tegelijker
tijd kan een beroep op het collectief belang geen vrijbrief betekenen de individuele vrijheid naar believen 
in te perken. Tot waar mag puhlieksbeïnvlneding gaan?." Dit is geen spel met woorden. maar een ma
nier om aan te geven dat ethiek in onze ogen geen kwestie is van abstracte principes. maar van regels 
waaraan de beroepsbeoefenaars zich hebben te houden en van het handhaven van die regels en sancties 
in het geval van overtreding.'' Het beïnvloeden van gedrag wordt niet afgewezen. maar er moet wel eni
ge voorzichtigheid geboden worden met het heïnvloeden van personen. Het mag niet ongelimiteerd ge
beuren, zoals Klandermans e.a. terecht opmerken. 

Het gaat dit onderzoek niet om het gedragsbeïnvloeding in het algemeen. maar om het beïnvloeden van 
personen en bedrijven inzake het milieubeleid. Het Garantiestelsel "No cure. no pay" hoopt door middel 
van een drempelverlaging bedrijven te stimuleren om preventie in hun bedrijf toe te passen. Vandaar 
ook dat in de volgende paragraven gesproken wordt over reguleringsmethoden op grote schaal en niet 
over beïnvloeding in het algemeen. 

7Een sociaal dilemma is een keuzesituatie die een strijdigheid inhoudt tussen de mogelijkh..:id zo te handelen dat het indi

vidu er alleen zelf heter van wordt en zo te handd<.:n dat het collectief er op vooruit gaat [ Kbndermans e.a.: l 99 l]. 

8zwartrijclersgedrag is het instand hnuclen van rnlk:ctief gned en niet vonr de collectieve kosten op willen draaien 

[Klandermans e.a.:1991]. 

9sociale fuiken zijn keuzen die np de korte termijn prnfijteli_1k zijn voor het individu en l)p lange tennijn schadelijk voor 
het collectief [ Klandermans e.a.: J ')') 1]. 
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Volgens Provincies ... ( 1995) staan belemmeringen een optimale benutting van de mogelijkheden voor 
afval- en emissiepreventie in de weg. Uit preventieprojecten in andere provincies dan Noord-Brabant 
blijkt dat bij bedrijven veel vooroordelen ren aanzien van preventie bestaan. Vaak wordt (ten onrechte) 
verondersteld dat afval- en emissiepreventie alleen op de lange termijn mogelijk is en dat milieu
maatregelen alleen maar geld kosten. Verder vormt het gebrek aan kennis over afval- en emissiepreven
tie bij veel bedrijven een belangrijke belemmering. Naast het ontbreken van kennis over de mogelijkhe
den en haalbaarheid van technologische maatregelen. gaat het hierbij om kennis over het organiseren 
van preventie in het bedrijf en het uitvoeren van preventiedoorlichtingen en het opstellen van een pre
ventieplan. Ten slotte zijn er bedrijfseconomische belemmeringen die afval- en emissiepreventie binnen 
het bedrijf in de weg staan. Met name de (invesrerings-) kosten met betrekking tot de invoering van 
afval- en emissiepreventiemaarregelen vormen een belangrijke barrière. Echter veel maatregelen zijn 
maatregelen op het gebied van ·'good housekeeping" en dit type maatregelen vragen weinig 
(investerings-) kosten van bedrijven. Het afval- en emissiepreventiebeleid van de provincie Noord
Brabant is erop gericht de belemmeringen nm ten aanzien van afval- en emissiepreventie binnen een 
bedrijf. weg te nemen. 

Om afval- en emissiepreventie-opties toe te passen in bedrijven dienen de (mogelijke) belemmeringen zo 
veel mogelijk uit de weg worden geholpen. dusdanig "tot enerzijds de "'wil" bij de persoon of het bedrijf 
om milieu in het bedrijfsbeleid te integreren en anderzijd<> de financiële stimulansen in relatie tot het 
marktmechanisme. Om afval- en emissiepreventie succesvol te laten verlopen zal aan de ene kant de 
"wil" vergroot moeten worden via onder meer verhoging van de verwijderingskosten voor afval" 
[Meerwaard Preventiefonds; 1994 ]. Aan de andere kant kan een op de markt afgestemd financieel sti
muleringsinstrument. zoals het Garantiestelsel "No cure. no pay". een stimulans zijn voor het realiseren 
van de afval- en emissiepreventie-opties. Er is dan sprake van een ·'hetboomwerking" waarbij beide 
typen activiteiten vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan her resultaat om zowel de "wil" als 
de financiële situatie te verbeteren. 

3.4.2 Belemmerin2en 

In tegenstelling met de eerder genoemde voordelen in 3.2.3 zijn er ook.nadelen op te noemen met be
trekking tot afvalpreventie. De nadelen worden door bedrijven vaak gezien als een belemmering om 
inspanningen te leveren ten bate van het milieu. Deze belemmeringen hebben niet specifiek betrekking 
op preventie-inspanningen. maar zijn van belang bij elke innovatie binnen bedrijven. waarbij inspannin
gen geleverd dienen te worden. Deze belemmeringen zijn op te splitsen in vijf deelgebieden 
[Meerwaarde Preventiefonds; 1994]: 
1. Conceptuele belemmeringen; 
2. Organisatorische belemmeringen; 
3. Technologische belemmeringen; 
4. Economische belemmeringen; 
5. Belemmeringen ten aanzien van kennis en informatievrx1fzieningen. 

Met "conceptuele belemmering" worden de belemmeringen verstaan die betrekking hebben op de nor
men en waarden. die een persoon of bedrijf heett. Het probleem hierbij is dat deze moeilijk zijn te trace
ren en dat de betret1 lde normen en wa<u-den op verschillende wijzen naar voren komen. Bovendien 
worden deze bèlemn;eringen niet als zodanig erkend. Cleconstateerd zijn onder meer een onderwaarde
ring van milieu in het bedrijfsbeleid en een beperkte visie op het bedrijfsbeleid en milieu. Afval- en 

Tilbura. seotember 1996 
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emissies worden heschouw als vaste hijprodukten. De mogelijkheden en de voordelen van afval- en 
emissiepreventie zijn niet genoeg bekend: het gaar meer om het ontdoen van <.Lfval en emissies 
(hergebruik en/of end-of-pipe reclmieken). Het milieu speelt vaak slechts een ondergeschikte rol in de 
besluitvorming binnen veel bedrijven. Beorijven erkennen wel het bestaan van milieuproblemen, maar 
hebben de neiging de eigen bijdrage aan her ontstaan hiervan re bagatelliseren. Da<.Lrnaast is door bedrij
ven geconstateerd. dat afval- en emissieprevenrie alleen maar mogelijk is op de lange termijn en dat 
milieumaatregelen alleen maar geld kosten. Deze ideeën vinden hun oorsprong in de kostbare mi
lieumaatregelen die moesten worden getroffen om de milieu-effecten van reeds ontstane afval- en emis
siesrromen te beperken. Tevens is er geconstateerd. dat het menselijk conservatisme milieu-maatregelen 
in de weg staan en dan met name de veranderingen die nodig zijn bij de implementatie van afval- en 
emissiepreventiemaatregelen. Deze weerstand wordt onder andere gevoed door de angst voor de ophef in 
de media over milieuproblematiek bij een bedrijf. Als laatste is de neiging van bedrijven het voldoen aan 
de bestaande milieuwetgeving en de gestelde normen te heschouwen als de uiterst mogelijke en/of nood
zakelijke milieu-inspanning. Maar al te vaak blijkt dat. na meegedraaid te hebben in een afvalpreventie
projekt. de conceptuele belemmeringen nog steeds hestaan. Voor het midden en klein bedrijf blijkt dat 
vooral de persoonlijke opvaningen van de ondernemer/eigenaar van grote invloed zijn op het bedrijfs
beleid. 

Met "organisatorische belemmering'' worden die belemmeringen verstaan die terug te vinden zijn in de 
organisatiestructuur van een bedrijf. In het mioden en klein bedrijf is de organisatiestructuur over het 
algemeen eenvoudig: eigendom en beheer zijn vaak in handen van een directeur. soms bijgestaan door 
een produktieleider of een afdelingschef. De werkdruk is over het algemeen hoog. waardoor er eigenlijk 
geen aandacht is voor niet-aan-het-productieproces-gerelateerde werkzaamheden. Prioriteit wordt gege
ven aan de dagelijkse gang van zaken. Een ander aspect wat onder organisatorische belemmeringen 
verstaan won'.t, zijn de eisen van de diverse overheden en de daaraan gerelateerde broksgewijze wetge
ving. Voor ved bedrijven vomH de vraag van de opdrachtgever een externe helemmering. De imple
mentatie van alternatieve. meer milieuvriendelijke processen staat of valt bij de acceptatie van het pro
dukt door de opdrachtgever. De opdrachtgever ziet hier:n twee verschillende vormen van dit type orga
nisatorische belemmeringen: de verhouding tussen bedrijven in de produktiekolom en de verhouding 
tussen (kleine) bedrijven en hun leveranciers. 

"Technologische belemmeringen" hebben meer betrekking op de lange termijn: de openstaande opties 
voor de lange termijn vereisen technologische ontwikkeling. Dit geldt met name voor het midden en 
klein bedrijf vanwege de beperkte omvang van de bedrijven en de vaak standaard activiteiten die worden 
uitgevoerd. De mogelijke technologische veranderingen zijn vaak niet mogelijk. De betrouwbaarheid 
van een maatregel vonnt veelal nog een probleem. De bedrijven zijn in beperk.1e mate in staat om met 
niet-praktisch beweren technologische maatregelen of veranderingen van grond- en hulpstoffen proef
nemingen te verrichten. Financiële en inhoudelijke ondersteuning om de bedrijfsrisico's te minimaliseren 
zijn zeer belangrijk. Technologische veranderingen zijn daarnaast moeilijk door te voeren omdat ze vaak 
niet passen in de (vaak verouderde) aanwezige technologie van het bedrijf. Het gehele bedrijfsproces 
dient voor één verar:dering aangepast te worden om deze ene nieuwe technologie zo optimaal mogelijk te 
kunnen gebruiken. Ten slotte speelt de terugverdientijd vm technologische vernieuwingen een rol. De 
kosten van eerdere vernieuwingen dienen er eerst uit te zijn voordat een nieuwe ontwikkeling plaats mag 
vinden. Athankelijk van de terugverdkntijd van het bedrijf vormen technologische helemmeringen al 
dan niet een belemmering. 

De VCX1rnaamste "economische belemme1ing" is de hoge prijs. die voor veel minder-milieuschadelijke 
grond- en hulpstoffen moet worden hetaald. Her hlijk.1 dat technologische vermderingen en intern herge
bruik dikwijls te duur zijn voor het midden en klein hedrijf. Vaak worden bij de kostenherekening geen 
rekening gehouden met de kosten Jie in het produktieproces niet gemaakt worden. De opties worden 
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snel als onhaalbaar beoordeeld. met name als de technieken slechts weinig grondstoffenbesparing met 
zich meebrengen en/of als de betrokken afval- en emissiestromen momenteel nog weinig of geen afval
en ernissieverwerkingskosten met zich meebrengen. Voor veel bedrijven vonnen de lage verwijderings
kosten voor afval èn emissie een ·)bstakel om afval- en emissiepreventièmaatregelen door te voeren. Ten 
slotte worden afval- en emissiepreventiemaatregelen met een lage terugverdientijd niet doorgevoerd. 
Investeringen met betrekking tot afval- en emissiepreventie worden niet als gelijkwaardig beschouwd 
aan ander soort investeringen. Afval- en emissiepreventie-investerir:·~en moeten concurreren met alle 
soorten investeringen bij de verdeling van de beperkte investeringsc..rnue binnen het bedrijf. 

Gebleken is. dat de bedrijven de infonnatie. die hen toekomt. onvoldoende tot zich nemen. De hoeveel
heid is over het algemeen te groot en de inhoud vaak te algemeen van aard. Literaruur over afval- en 
emissiepreventie is vaak te algemeen en niet specifiek genoeg. Met name binnen het midden en klein 
bedrijf ontbreekt de kennis omtrent de milieuaspecten van de bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt de 
kennis over afval- en emissiepreventie per bedrijfstak verzameld. wat een uitwisseling van kennis be
moeilijkt russen de verschillende branches. De infnnnatie over de verschi. lende processen en methoden 
worden over het algemeen niet centraal en systematisch bijgehouden. Het vergaren van kennis vergt op 
deze wijze veel tijd. Dit wordt verstaan onder "belemmeringen ten aanzien van kennis en informatie
voorzieningen··. 

3.4J Opheffen belemmerin!!en 

Het blijkt dat vooral de conceptuele en de organisatorische belemmeringen bedrijven (en dan met name 
het midden en klein bedrijf) ervan weerhouden om deel te nemen aan ;ifval- en emissiepreventieprojek
ten. Deze belemmeringen dienen weggenomen te worden. voordat er gezorgd kan worden dat de be
drijfsleiding overtuigd raakt van de voordelen van afvalpreventie. Een prn-aktieve managementattitude 
is dan cx1k een eerste vereiste. vooral omdat de invloed van de bedrijfsleiding op de bedrijfsvoering van 
het bedrijf bij het midden en klein bedrijf groot is. Binnen het bedrijf dient een op afval- en emissiepre
ventiegerichte bedrijfsculruur te ontstaan. Een bedrijfsbrede aanpak is hierbij essentieel. Afval- en emis
siepreventie dient strucrureel in de organisatiestrucruur verankerd te zinen. Het wijzigen van de ma
nagementattitude is de cruciale spil om afval- en emissiepreventie tot ontwikkeling te brengen. De me
chanismen die lueraan ten grondslag liggen. zijn reguleringsmechanismen. 

3 .4.4 Re!!uleri n!!smethnden 

"Op papier heeft de overheid een goed milieubeleid" (Winsemius; 1986). Om echter het beleid om te 
zetten in concrete actie zijn een aantal maatregelen nodig. De overheid kan deze maatregelen zelf uit 
voeren. maar veel vaker wil zij haar burgers ertoe zetten hun gedrag te gaan veranderen en dit vereist 
reguleringsmechanismen. "De overheid kan irn;trumenten toepassen die burgers ertoe zenen om hun 
gedrag te veranderen" [van Ast en Geerlings; 1993 ]. Winsemius (1986) specificeert dit naar drie me
thoden om het proces te bevorderen. In eerste plaats is er het "zweepje''. Dit houdt in dat het gewenste 
gedrag wordt afgedwongen via wet- en regelgeving. Dit wordt ook wel aangegeven met de tenn "directe 
regulering". In de tweede plaats kan de burger de "peen" worden voorgehouden. Het gedrag wordt ge
stimuleerd door financiële prikkels. In feite wordt het bedrijfseconomische keuzepatroon van de doel
groepen zodanig beïnvloed. dat milieuvriendelijker keuzen resulteren. Dit word ook wel aangeduid met 
de tenn "indirecte regulering". In de derde plaats spreekt hij over de "tamboerijn en gezang". Dit wordt 
ook wel de ''preek" genoemd [van Ast en Geerlings; 1993 ]. Door een zorg vu Idi ge wisselwerking met de 
doelgroepen is er zoveel mogelijk hegrip ontstaan voor de milieuheleidsdoelen. dat de eigen verantwoor
delijkheid voor het eigen handelen genomen wordt en de sprong door de hoepel zonder zweep" (wordt 
ook wel "peen" genoemd) gemaaJ....1 wordt. Dit wordt aangeduid met de term "zelfregulering". 

Tilburg, september 1996 
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Om gedragsbeïnvloeding effectiever en doelmatiger te maken is het noodzakelijk elk van de drie vormen 
van gedragsbeïnvloeding (directe. indirecte en zelfregulering) te versterken. In de eerste plaats wordt 
daarmee een evenwichtiger beleidsinstrumenten verkregen. die het mogelijk maakt voor elk beleids
vraagstuk een geschikte beleidsntix te kiezen: het meest passende samenstel van instrumenten om het 
probleem op re lossen. In de tweede plaats zal her mogelijk zijn om in wisselwerking met de doelgroepen 
te komen tor een verdere aanpassing van dat heleid samenstellen in de richting van de grotere eisen ver
antwoordelijkheid voor het eigen handelen. 

3.4.5 Indirect re~ulerin~smerhode 

Het Garantiestelsel "No cure. no pay" past in dit geheel als een indirecte reguleringsmethode. Vandaar 
dat in deze paragraaf alleen de verschillende vormen van indirecte regulering besproken worden en niet 
de verschillende vormen van directe en zelfregulering. 

Bij indirect regulering is het aan de burgers zelf om te bepalen of zij al dan niet doorgaan met het al 
eerder getoonde gedrag. Ze zullen dan wel voor de financiële consequenties moeten opdraaien. Doordat 
het om ingrepen van financieel-economische aard gaar. wordt LX>k van economisch of financiële be
leidsinstrumenten gesproken [van Ast en Geerlings; 1993 ]. Deze prikkels kunnen een positief of een 
negatief karakter hehhen. Een negatieve prikkel die her gedrag onaantrekkelijk maakt. wordt door mid
del van een heffing. belasting of te betalen schadevergoeding ingesteld. Een positieve prikkel. een belo
ning vcxx een bepaalde activiteit. kan vorm krijgen en een suhsidie. een fiscale tegemoetkoming of een 
te ontv~ngen schadevergoeding. Het zal duidelijk zijn dat positieve prikkels eenvoudiger zijn door te 
voeren dan negatieve prikkels. De weerstand tegen heffingen is in het ;.ilgemeen groot. Dit geldt des te 
meer daar buitenlandse bedrijven in geval van een nation;.ile heffing een gunstiger concurrentiepositie 
verwerven. Het Garantiestelsel "No cure. no pay" is een voorbeeld v;.in een positieve financiële prikkel. 

Winsentius (1986) heeft het in dit geval over de vele mogelijkheden van indirecte regulering. waarbij 
wel de kanttekening geplaatst dient te worden. dat het beleidsinstrument aanmerkelijke beperkingen 
kent. waarvan niet de minste is dat de overheid minder zekerheid heeft over de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen. De doelgroep of elk onderdeel daarvan. kan immers kiezen voor economisch irra
tioneel gedrag. Anders dan bij de directe regulering is het gedrag niet afdwingbaar. Volgens hem zijn er 
zeven mogelijkheden van invulling van het beleid via indirecte regulering. 

Als eerste is er het principe dat de "vervuiler betaalt". Dit houdt in dat de doelgroep alle kosten van 
redelijke milieumaatregelen voor eigen rekening dient te nemen. Vaak geett dit geen probleem en wordt 
het wenselijk geachte gedrag ook als vanzelfsprekend in de praktijk doorgevoerd. Problemen kunnen 
zich gaan voordoen indien de milieukosten een balans doen doorslaan. 

Als tweede is er de "positieve restwaarde". Hierbij wordt een positieve restwaarde van afvalstoffen of 
uitstoot bevorderd. 

Als derde is er het ''statiegeld". Door middel van statiegeld is her mogelijk produkten in te zamelen die 
in de afvalfase gemakkelijk zijn te gebruiken voor nieuwe produk1en. Een kenmerk van dit systeem is 
d;.it de consument in her begin kostenneutraal is" [van Ast en Cleerlings; l 99'.1 ]. Via een borgbet;.iling 
zorgt de consument. dat de verpakking weer op de plaats van hesremming terechtkomt. De consument 
draait wel op voor de inzamelingskosten. In principe is dit voor de gehele markt een kosrenneutrale in
greep aangezien ze VLx1r alle partijen een gelijke kostenverhoging inhoudt. 

Als vierde zijn er de ''subsidie/schadevergoeding". Door ntiddel van schadevergoedingen kan de over
heid onevenredige financiële gevolgen compenseren [van Ast en Geerlings: l 993 ]. Om het onderscheid 
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met subsidieregelingen scherp re houden. moet er sprake zijn van schade die niet in verhouding staat tot 
hetgeen een gemiddelde burger of bedrijf dient te betalen. 

Als vijfde zijn er de regulerende heffingen. Deze worden in de praktijk op grote schaal toegepast om de 
overheidskosten voor milieubeheer op te vangen. Op enigerlei wijze gekoppeld aan de mate van milieu
belasting per hron. worden doelgroepen aangeslagen. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het prin
cipe de vervuiler betaalt. Indien daarbij de tarieven zodanig laag zijn. dat de heffing niet leidt tot een 
ander milieuvriendelijker gedrag. is er geen sprake van indirecte regulering. maar slechts van het aanbo
ren van een financieringsbron. 

Als zesde is er de "stolp". Aan bedrijven wordt een gezamenlijke taakstelling opgelegd. De wijze van 
invulling wordt daarna overgelaten aan de bedrijven; de taakstellende instantie beperkt zich tot toetsing. 
De onzichtbare hand kan de bedrijven ertoe brengen om op de meest economische wijze invulling aan de 
taakstelling te geven. Dit gebeurt niet via een fonds. maar door directe onderhandelingen kan het ene 
bedrijf bijdragen in de kosten van extra milieuvoorzieningen van andere bedrijven. 

Als zevende en tevens als laatste zijn er de ·'vereveningsheffing" (zie figuur 3.-+). Deze heffingsvonn 
richt zich niet primair op de financiering van de overheidsbemoeienis maar juist op de gedragsbeïnvloe
ding. Uitgangspunt hierbij is. dat binnen een doelgroep de milieukosten van een concrete actie geheel 
verschillend kunnen uitpakken. De technische opzet van een installatie of de pla:.ttselijk omstandigheden 
kunnen er toe leiden. dat milieu-eisen die op de ene plaats tot een beperkte kostenstijging leiden. op de 
andere plaats zeer duur uitpakken. Bovendien lopen de investeringsplannen uiteen. Voorzieningen kun
nen soms zonder ovem1atige problemen worden meegenomen bij een modernisering. terwijl ze in andere 
gevallen tot sterk vervroegde afschrijvingen leiden. Om nu de milieulasten gelijkmatig te kL1nnen sprei
den en waar mogelijk in te spelen op de noden en wensen van de doelgroepen. bestaat de mogelijkheid 
van een zgn. vereveningsheffing. Het Garantiestelsel "No cure. no pay" is een voclrbeeld van een soort 
vereveningsheffing. het maakt gebruik van het zelfde principe. Het essentiële versdtil is d:.tt het vereve
ningheffing gebruikt wordt bij regelingen waarbij het vooraf bekend is wat de kosten zullen zijnen dat 
de kosten en baten bij het Garantiestelsel niet vooraf bekend zijn. 

Bij het Garantiestelsel "No cure. no pay" wordt van een vereveningsheffingsprincipe gebruik gemaakt 
(zie figuur 3.5); indien de kosten van de preventie quick scan en de uitgebreide preventie doorlichting 
bij het ene bedrijf hoger uitpakken dan baten. dient dit gefinancierd te worden met behulp van de baten 
die het bij een ander bedrijf wel opleverde (milieulasten gelijkmatig spreiden). De baten zijn echter niet 
op voorhand bekend. De verwachting is echter dat de kosten lager zullen zijn dan de baten, waarnaar 
een gedeelte van de opbrengst van de baten in het stelsel gestort wordt (mogelijkheid A). Mocht het 
echter zo blijken te zijn dat dit niet het geval is dan zal het garantiestelsel de kosten van het onderzoek 
vergoeden (mogelijkheid B). 

Er dient echter een kanttekeningen bij het inzetten van financiële hulpmiddelen geplaatst te worden. 
"Vaak is het in veel gevallen niet voldoende om het eerste kenmerk van het prohleem op te lossen. On
danks de maatregelen hlijft het in vek gevallen gemakkelijker. voordeliger of aantrekkelijker om zich 
milieu-onvriendelijk te gedragen dan om zich milieu-vriendelijk te gedragen." [Wit; 1994 j 
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Categorie A: 
geen voorzieningen 

CategorieB: 
extra voorzieningen 

kosten 

voorgesteld me uw 

huidige kostenLJ 

beste alternatie~ 
Figuur 3.4 Vereveningsheffing [Winsemius; 1986 j 

Winsemius (1986) maakt ook nog melding van twee andere vonnen van gedragsbeïnvloeding: het ver
groten van het eigen belang van de doelgroepen en een gerichte kennisoverdracht. Volgens hem kan op 
deze wijze het draagvlak hij de doelgroepen versterkt worden. Door het uitbreiden van de operationele 
verantwoordelijkheden ook en vooral het bevorderen van een uitbreiding van de bedrijfskolom waardoor 
de milieubelangen een werkelijk geïntegreerd onderdeel worden van het totale bedrijfsgebeuren. Volgens 
Winsemius ligt de werkelijke sleutel voor de verinnerlijking van milieu-verantwlX)rdelijkheden in Ne
derland echter in het versterken van het draagvlak VlX1r het milieubeheer bij de bevolking als geheel. Een 
voorwaarde hiervoor is volgens hem dat de juiste milieukennis op het juiste moment beschikbaar is op 
de juiste plaats. Hij is er echter ook van overtuigd, dat een gerichte benadering met inzet van het sterk 
ondergewaardeen.le beleidsinstrument communicatie een toenemende en vwr sommige milieuvraagstuk
ken zelfs een bepalende rol kan spelen. 
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3.5 Afsluiting 

De belangrijksre conclusies die uir dit hlx1fdsruk gerrokken kunnen worden. zijn de antwcxxden op de 
vragen welke facroren sporen aan om milieuvriendelijk (en in dit geval afval- en emissiepreventief ge
drag) te vertonen en wat is de kans van slagen van een financiële strategie zoals het Garantiestelsel "No 
cure. no pay" is. 

Het blijkt dat bij gedrag twee modellen een rol spelen: het adoptiemodel van innovaties en het mcx1el 
van Ajzen e.a. ( 1980). Het is niet zo zeer de vraag wat de meesre invloed uitoefent bij het inzicht krij
gen of bedrijven al dan niet mee willen werken aan het garantiestelsel. maar meer wat beïnvloedt wat 
en hoe? Bij beide modellen spelen de rnncepruele, organisatorische, technologische en economische 
belemmeringen en belemmeringen ren aanzien van kennis en infonnarievoorzieningen een grote rol. 

Bij beide modellen spelen bepaalde kenmerken van de organisatie. die volgens Rogers (1983) van be
lang zijn. een belangrijke rol. Deze factoren zijn: de grcx1tte van een bedrijf. de centraliteit. de com
plexiteit, de "interconnectedness", de onderlinge verbintenis van de organisatie met andere bedrijven en 
de fonnalisatie. In figuur 3.6 staat weergegeven hoe deze organisatie-kenmerken geïntegreerd kunnen 
worden in het model van Ajzen e.a. ( 1980). 

Om tot een bepaald gedrag te komen zijn er een aantal manieren om de gedragsdeterminanten re beïn
vloeden. namelijk directe. indirecte en zelfregulering. Het Garantiestelsel is een voorbeeld van indirecte 
regulering; het gedrag wordt gestimuleerd door financiële prikkels waardoor in feite het bedrijfsecono
mische keuzepatrcx1n van de doelgroepen zodanig wordt beïnvloed. dat milieuvriendelijker keuzen re
sulteren. Of het Garantiestelsel een kans van slagen heeft, is athankelijk van de manier van inzetten van 
het instrument. Daarnaast blijft het altijd de vraag of er gekozen wordt vcxx rationeel gedrag of niet. 
Als er voor niet-rationeel gedrag gekozen wordt. dan is het Garantiestelsel niet effectief. De vraag 
wordt dan: waarom wordt er voor niet-rationeel gedrag gekozen? 

1. grootte 
2.centraliteit 
3.complexiteit 
4. "inter

connected
ness" 

5.onderlinge 
verbintenis 

6.formalisatie 

attitude 

.__so_c_'i_a_1e_n_o_1_·m _ __.r---ft'--1t~in_t_e_n_ti_e ___ ~-g-e_d_ra_g ___ ~ 
1---4~j neneffecti vi teit , __ .., 

e 

interne 
barrière 

externe 
barrière 

Figuur 3.6. Combinatie win her model 1·an Aj::.cn c.a. ( 1980) 11wr de /Jelangrijbte facroren 1·an innornriegcneigdheid 

volgens Rogers ( 1983) 
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Hoofdstuk 4: Doelstelling, probleemstelling, conceptueel model, doelgroep
bepaling en hypothesen voor het kwantitatieve onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de hevindingen uit lKxJfdstuk 3 inhoudelijk vertaald naar het onderzoeksonder
werp. Als eerste wordt een samenvatting gegeven van de helangrijkste hevindingen uit het vorige hoofd
stuk en wat dit direct oplevert voor het onderzoek. Vervolgens wordt van daaruit hepaald. wat de pro
bleemstelling en hijhehorende doelstelling zijn voor het kwantitatieve onderzoek. Daarna wordt bepaald 
wat de doelgroep is voor de kwantitatieve onderzoek. Ten slotte wordt hepaald worden wat de hypothe
sen zijn die van het belang voor het kwalitatieve onderzoek. 

4.1 Theoretische achtergrond 

Afval- en emissiepreventie is. in het kader van het Garantiestelsel ·'No cure. no pay", gedefinieerd als 
zijnde het voorkomen of heperken van het ontstaan van afval door reductie aan de hron. door intern 
hergebruik en/of door de vermindering van het totale milieuschaddijkheid. Afval- en emissiepreventie 
kan op een aantal wijzen gerealiseerd worden. De methodiek. die over het algemeen gehruikt wordt om 
te kijken of afval- en emissiepreventiemaatregelen in een hedrijf reëel zijn. is de PRISMA-methodiek. 
Deze methodiek gaat uit van vier fasen w· .arin het gehele prevenrieproject wrlnnpt: planning. organisa
tie. assessment. haalbaarheidsanalyse en implementatie. Via deze methodiek wordt ook de uitgebreide 
preventie doorlichting uitgevoerd. die onderdeel uitmaakt van de methodiek die in het Garantiestelsel 
toegepast wordt. 

Het Garantiestelsel "No cure. no pay" is op te splitsen in vier verschillende fasen: de aanvraag- en 
aanmeldprocedure. de preventie quick scan. de uitgebreide preventie doorlichting en de afrekening. Via 
het Garantiestelsel wordt geproheerd om zoveel mogelijk her ontstaan van afval en emissies te voorko
men en/of de milieuschadelijkheid van de betreffende afval en emissies bij Noordbrabantse bedrijven te 
verminderen. 

Inspanningen ten behoeve van het milieu zijn een vorm van gedrag. Om er zorg voor te dragen dat be
drijven inspanningen gaan leveren ten behoeve van het milieu (ofwel: dat bedrijven zelf met afval- en 
emissiepreventie aan slag gaan om preventie-maatregelen in te voeren in hu:i bedrijf), dient bepaald te 
worden hoe komen bedrijven in het algemeen tot een bepaald gedrag en hoe wordt dit gedrag vast
gehouden kan worden? De kans ·'het groot, dat als bedrijven van de onderstaande punten de toege
voegde waarde inzien. zij bereic :ijn mee te werken aan afval- en emissieprevenrieprojecten: 
1. Het relatieve voordeel wat het innoverende bedrijf ziet in de vernieuwing; 
2. De graad waannee de innovatie verenighaar is met de bestaande waarden. vroegere ervaringen en 

de behoeften van het innoverende hedrijf; 
3. Moeilijkheidsgraad van de innovatie die gezien wordt om de innovatie te begrijpen in en in het ge-

bruiken: 
4. Mogelijkheid om een innovatie uit te proheren; 
5. De graad waarrnee gekeken kan worden in hneven-e er al door anderen gehruik van gemaakt. 
Wat met name het verschil uitmaakt tussen een innovator en een niet-innovator hangt af van drie zaken: 
de eigenschappen van de directeur. de inrerne organisatiestructuur en de externe organisatiestructuur. 
Vooral de interne organisatiestructuur is van belang hij het Garantiestelsel ·'No cur~. no pay". De inter
ne organisatiestructuur is op te splitsen in een aantal onderdelen: de grootte van het bedrijf. de centrali
teit. de complexiteit. "interconnectedness. de onderlinge verbintenis met andere organisaties en de for
malisatie van helang hierhij. 
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Gt!drag in het algemeen is athankelijk van zeven gedragsdetenninanten: interne en externe barrières, 
intentie. attitude. sociale norm en eigen-effectiviteit. Hoe minder het gedrag verankerd is in het bedrijf. 
hoe minder sterk de inspanningen zullen zijn met betrekking tot afval- en emissiepreventie. 

Uit voorafgaande projecten blijkt. dat er een aantal traditionele belemmeringen zijn die een rol spelen 
met betrekking tot participatie aan preventieprojekten: conceptuele. organisatorische. technologische en 
economische belemmeringen en belemmeringen ten aanzien van kennis en infom1atievoorzieningen. Dit 
geldt niet alleen specifiek voor afval- en emissiepreventieprojekten. maar voor innovaties in het alge
meen. Om deze belemmeringen op te heffen is een pro-aktieve managen . .;nt-attitude dan ook een eerste 
vereiste, vooral omdat de invloed van de bedrijfsleiding op de bedrijfsvoering van het bedrijf bij het 
midden en klein bedrijf groot is. Binnen het bedrijf dient een op afval- en emissiepreventiegerichte be
drijfscultuur te ontstaan. Een bedrijfsbrede aanpak is hierbij essentieel. Afval- en emissiepreventie dient 
structureel in organisatiestructuur verankerd te zitten. Het wijzigen van de management-attitude is de 
cruciale spil om afval- en emissiepreventie tot ontwikkeling te brengen. 

Er zijn een aantal mechanismen die in dit verband van belang zijn. namelijk: ·'de vervuiler betaalt". 
positieve restwaarde. statiegeld. subsidie/schadevergoeding. regulerende heffing. de stolp en vereve
ningsheffing. Het Garantiestelsel "No cure. no pay" is een voorbeeld van een vereveningsheffing. 

4.2 Invulling van het kwantitatieve onderzoek 

4.2. l Doelstellin2: 

De doelstelling voor het praktisch onderzoek die volgt uit de literatuurstudie, luidt: 
Inzicht verkrijgen in de intentie van betrokken bedrijven ten aanzien van het Garan
tiestelsel "No cure, no pay" en welke dete1minanten hierbij een rol spelen. 

4.2.2 Prohleemstellin~ en deelvra2:en 

De probleemstelling van het praktische onderzoek die volgt uit de literatuurstudie. luidt: 
Wat is de intentie van de betrokken bed1ijven ten aanzien van het Garantiestelsel 
"No cure, no pay"? 

Hieruit komen de volgende deelvragen naar voren: 
1. Wat is de intentie van de betrokken bedrijven ten opzichte van het Garantiestelsel "No cure. no 

pay" op het huidige moment? 
2. Wat is de reden van de betrokken bedrijven dat zij deze intentie hebben'! 
3. Hoe is deze intentie tot stand gekomen? 
4. Hoe zou de intentie volgens hen verbeterd kunnen worden? 

4.3 Conceptuele model 

Via gedragsbepaling dient bepaald te worden of bedrijven c.q. de besluitvom1ende bevoegdheid van het 
bedrijf. interesse hehhen om mee te werken aan het Garantiestelsel "No cure. no pay" zoals dat er nu 
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Uit de literatuur blijkt. dat geval een aantal theorieën zijn die betrekking hebben op gedrag en gedrags
beïnvloeding: het adoptiemodel van innovaties. het model van Ajzen e.a. ( 1980) en redenen van bedrij
ven om niet mee te willen werken aan verandering voor het bedrijf. De verwachting is daarom dan ook 
dat de bereidwilligheid van bedrijven om mee te willen werken aan het Garantiestelsel "No cure. no 
pay" athangt van wat volgens deze theorieën gedrag bepaalt. Dit houdt in dat dit in het praktische on
derzoek getoetst dient te worden. 

Indien deze theorieën echter naast elkaar gelegd worden. dan blijken ze veel overlap te vertonen. Tevens 
blijken het model van Ajzen e.a. ( 1980) en de redenen van bedrijven om nier mee te willen werken stati
sche modellen te zijn en het adoptiemodel v~rn innovatie vooral een dynamisch model. Gezien het feit dat 
het gaat om gedragsbepaling op één moment (statisch proces). is er voor gekozen om het adoptiemodel 
zoals Rogers (1983) dat visualiseert. niet te hanteren in dit onderzrn:k. Dynamische processen11 kunnen 
op deze manier echter wel bekeken worden. Het is dan ook aan te raden om het adoptiemodel. zoals 
Rogers het weergeeft. toe te passen in het vervolgonderzoek. waarin onderzocht kan worden of de be
drijven daadwerkelijk het gedrag vertonen. waarvan zij zeggen dat zij het gaan vertonen. 

De redenen van bedrijven om niet mee te willen werken aan veranderingen (conceptuele. orga
nisatorische, technologische en economische belemmeringen en belemmeringen ren aanzien van kennis 
en infom1atievoorzieningen) zijn.re plaatsen in het model van Ajzen e.a. ( 1980). In bijlage 3 is opgeno
men welke nadelen, die de bedrijven c.q. de besluitvormende bevoegdheid van her bedrijf zien. bij welke 
belemmering thuis hoort. Uit deze lijst blijkt dat !lij in re delen is naar de gedragsdeterminaren veronder
steld is het model van Ajzen e.a. ( 1980). Dit is dan ook de reden dar het niet in het model verwerkt is. 
Hieruit volgt, dat er omtrent deze belemmeringen geen uitspraken gedaan zullen worden in het kader 
van het te voorspellen gedrag. Wel wordt er rekening mee gehouden. dat de redenen die de bedrijven 
(misscllien) zullen aanvoeren om al dan niet mee te willen werken aan het Garantiestelsel waarscllijnlijk 
terug te brengen zijn tot conceptuele. organisatorische. technologische en economische belemmeringen 
en belemmeringen ten aanzien van kennis en infonnatievoorzieningen. 

In het model van Ajzen e.a. (1980) wordt er een strikte scheiding gehanteerd tussen de eigen
effectiviteit, de interne en externe barrières. Gezien het feit dat deze scheiding niet zo hard is. als veron
dersteld wordt in het model van Ajzen e.a. ( 1980). is er in dit.onderzoek voor gekozen om deze detemli
nanten te koppelen: als de eigen-effectiviteit niet sterk genoeg is. dan is de kans groot dat er barrières in 
het proces mee gaan spelen die het uiteindelijke gedrag "verhinderen" (verschil tussen woord en daad). 
De kenmerken die de attitude. de sociale norm en de eigen-effectiviteit bepalen, zijn ook de kenmerken 
die bepalen of een bedrijf al dan niet een innovator is of niet. 

In het model van Ajzen e.a. (1980) wordt er uitgegaan van attitude. sociale norm en eigen-effectiviteit in 
het algemeen. Voor het onderzoek naar het draagvlak van het Garantiestelsel is het model zoals het 
gepresenteerd is door Ajezen ( 1980) te algemeen om in dit onderzoek te gehruiken. Volgens Ajzen 
( 1980) wordt de intentie bepaald door zowel de attitude en de eigen-effectiviteit als door de sociale nonn 
die er heerst ten aanzien ven het Garantiestelsel. Aangezien het Garantiestelsel nog ingevoerd dient te 
worden. is de sociale norm met hetrekking tot het Garantiestdsel nog niet bekend. Deze sociale norm is 
daarom dan ook vanwege deze reden niet te bepakn in dit onderzoek. 

10 Draagvlak is de "PZt.:t van h..:t (Îarantiestelsel ··No .:ure. no pay·· (10')(,) gt.:ddïniet.:rd als Zijnd..: dat er per jaar 100 
bedrijven van het Cîarantiestdsel g..:hruik dien..:11 te mak..:n 

11 Dynamisch..: pmcesst:n zijn prnc..:sst:n waarhij "P met:r dan et:n tijdstip gekeken wordt om de nntwikkding van het 

proces t<.: kunnt:n volg..:n. 

Tilh,,",... ,.. ....................... h ...... r 1nc.c 
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In dit onderzoek gaat het om het gedrag van bedrijven dat zij vertonen ten aanzien van het milieu en dan 
met name met betrekking tot afval- en emissiepreventie. De anitude die in het onderzoek van belang is, 
is tweeledig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee attitudes. Als eerste is de attitude die bij het 
bepalen of bedrijven al dan niet het Garantiestelsel gaan gebruiken van belang: de attitude ten aanzien 
van het Garantiestelsel. Deze attitude wordt bepaald dCX1r twee factoren: de algemene milieu-attitude en 
de sociale nonn met betrekking tot het milieu. Samen met de inschatting van de eigen-effectiviteit die 
een ondernemer maakt. bepaalt deze anitude de intentie om mee te werken aan het Garantiestelsel. Uit 
de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel volgt automatisch de tweede anitude die van belang is: de 
milieu-attitude. 

De sociale nonn in dit onderzoek wordt gevonnd door de mening van de buitenwereld met betrekking 
tot het milieu en wat afval- en emissiepreventie gestimuleerd wordt. Met intentie wordt in dit onderzoek 
bedoeld: de intentie van bedrijven om mee te gaan werken aan het garantiestelsel. Het gedrag ten slone 
wat onderzocht wordt. is het gedrag waarvan bedrijven zeggen dat zij het gaan vertonen inzake het Ga
rantiestelsel. 

In figuur 3.5 staat aangegeven dat het mogelijk is en raadzaam om de organisatiekenmerken in het mo
del van Ajzen e.a. ( 1980) te integreren. Het is niet mogelijk om alle organisatie-kenmerken mee te ne
men. daar het onderzoek dan te uitgebreid zou worden. Gezien de nadruk die er ligt op het midden- en 
kleinbedrijf in het reglement van het g31·antiestelsel. is dit onderzoek voor gekozen om te beperken tot de 
omvang van bedrijven: heeft de omvang van bedrijven invloed op het al dan niet doorvoeren van beslis
singen? 

grootte va 
het bedrijf 

milieu-attitude 

sociale nonn met 
betrekking tot 
het milieu 

Figuur 4.1. Conceprueel nwdel 

attitude t.a.v. 
het \!ar:mtiestelse 

intentie tot mee
werken aan het 
!!arantiestelsel 

interne 
.....::.------l barrière 

meewerken 

Om het draagvlak van de bedrijven ten aanzien van het Garantiestelsel nu te bepalen. dient er bepaald te 
worden hoeveel bedrijven aan het Garantiestelsel zoals dat er nu ligt. mee zouden willen werken: hoe
veel bedrijven gaan daadwerkelijk het geJrag vertonen: gaan daadwerkelijk aan het Garantiestelsel 
meewerken? Daarnaast is het van belang om te onderzoeken waarom ze dat willen doen, of waarom 
niet. Hierbij rijst het probleem dat het een onderzoek is om het draagvlak van bedrijven inzake het Ga
rantiestelsel ''No cure. no pay" in kaart te brengen. zonder dat het ook daadwerkelijk op dat moment 
ingevoerd wordt. Het verschil tussen woord en daad kan daarom dcxx middel van dit onderzoek nooit 
helemaal aangetoond kunnen worden. Het is daarom van belang een onderscheid te maken russen het 
praktische en theoretische gedeelte van het onderzoek. In het praktische gedeelte wordt uitgegaan van 
het woord wat door bedrijven gegeven wordt inzake hun inzet voor het Garantiestelsel. In het theoreti
sche gt-'deelte van het onderzoek is ingegaan op de belemmeringen die bed1ijven zien in afval- en emis-
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siepreventie. In een vooronderzoek zal geïnventariseerd worden welke problemen c.y. belemmeringen 
bedrijven zien met betrekking tot het Garantiestelsel en hoe deze (eventueel) opgeheven zouden kunnen 
worden. Tijdens het praktische onderzoek moet het dan ook duidelijk naar voren komen waarom ze die 
mening hebben. Op deze wijze kan er een inschatting gemaakt worden hoe bedrijven gestimuleerd kun
nen worden om mee te werken aan afval- en emissiepreventie. 

Op basis van de algemene bedrijfsgegevens kan er tevens gekeken worden of de betrokken bedrijven in 
het theoretische geval de "innovatoren" of de "niet-innovatoren" zijn. Als zij onder de noemer van "niet
innovatoren" vallen. is het de vraag of dit een bewuste keuze is of een behoudende keuze is en nog geen 
uitspraak durven te doen omtrent het stelsel. 

4.4 Bepaling van de doelgroep 

Bij het bepalen van de doelgroep zijn de voornaamste eisen die aan het doelgroep gesteld worden, de 
eisen die het Garantiestelsel stelt aan de bedrijven die toegelaten worden tot de regeling. Deze eisen zijn 
dat het bedrijven uit de industriële sector moeten zijn. dat het gJat nm het midden en kl.ein bedrijf met 
tien tot tweehonderdvijftig werknemers en dat het gevestigd moet zijn in Noord-Brabant. 

Gezien het feit dat dit een vrij brede groep opleven. is het raadzJam nm deze groep in te perken. Er kan 
nog gekeken worden naar het Jantal bedrijven in de betreffende sector en mar de hoeveelheid te pre
venteren afval per bedrijf. In tabel 4. 1 staan deze gegevens weergegeven. Hieruit blijkt dat een aantal 
sectoren er gunstiger uitkomen dan andere sectoren. Er is daarom gekozen om volgende sectoren te 
gebruiken in het onderzoek: de bouwmaterialensector. de metaalsector en de voedings- en genotmidde
lensector. 

Bij deze bepaling van de doelgroep dient opgemerkt te worden dat tabel 4.1 niet "De oplossing" biedt 
om de doel~~oep te selecteren. Er zijn een aantal kritische opmerkingen te maken ten aanzien van de 
tabel. De be;angrijkste is waarschijnlijk dat de tabel geen rekening houdt met het feit dat het gaat om 
een proces waar niet alleen de industrie een rol bij speelt. maar dat de industrie te maken heeft met toe
leverende bedrijven. Een ketenanalyse wordt hierbij niet gemaakt. 

Om tot een gedegen afweging te komen zou er een levenscydusanalyse uitgevoerd moeten worden van 
de produkten. die gemaakt worden in de betreffende bedrijfstakken. Op deze wijze zou er op een ver
antwoorde wijze gemeld kunnen worden, hoeveel afval er gepreventeerd kan worden. Een probleem wat 
dan weér aan de orde is bij een levenscyclusanalyse is. dat het een tijdrovend karwei is ("voor een niet 
al te simpel produkt kan niet al te simpel produkt kan er al snel een half mensjaar werk in gaan zitten" 
[ten Houten; 1995]) en is een levenscyclusanalyse altijd subjectief (wat de een belangrijk vindt. hoeft 
niet belangrijk te zijn voor de ander). Om toch een afweging te maken welke doelgroepen van belang 
zijn. is daarom wel van de tabel gebruik gemaakt. 
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soort in- totaal afval pro- totale af- percentage te pre- aantal ves- aantal te 
dustrie aantal duktie per valproduk- te pre- venteren tigingen prevente-

werk- werknemer tie [ton per venteren afval [ton ren afval 
nemers [ton per jaar] afval [%] per jaar] per bedrijf 

jaar] [ton per 
jaar] 

voed.ings- 14443 18.8 272972 0.08 21837.8 314 69.5 
en genot-
middelen 
textiel 3526 1.5 5289 0.01 528.9 79 6.7 

kleding en 1641 0.2 328 0.10 32.8 50 0.7 
bomberei-
dim! 
leder 2246 0.9 2021 0.10 202.l 77 2.6 
(waren) 
hout. kurk, 5619 5.0 28095 0.10 2809.5 100 28.l 
riet. e.d. 
papier en 2557 18.5 47305 0.18 8)14.9 32 266.l 
karton 
uitgeverij- 6083 0.4 2433 0.15 365.0 184 2.0 
en 
aardolie. 56 3.5 196 0.06 11.8 3 3.9 
steenkcx1l-
verwerki rn! 

chemische 5130 8.3 42579 0.01 425.8 105 4.1 
produkten 
rubber en 4331 1.5 6497 0.19 1234.4 88 14.0 
kunststof-
fen 
bouwma- 4407 11.0 48477 0.14 6786.8 113 60.1 
terialen 
metalen in 1867 13.1 24458 o.oi 24+.6 29 8.4 

primaire 
~ vonn 

metaal- 15251 2.1 32027 0.07 2241.9 441 5.1 
produkten 
machines 11553 0.7 8086 0.07 566.0 277 2.0 
en appara-
ten 
electro- 3788 0.4 1515 0.05 75.8 75 1.0 
technische 
industrie 
medische 1972 0.6 1183 0.04 47.3 62 0.8 

en optische 
apparaten 
transport- 2477 0.7 17339 0.10 1733.9 83 20.9 
middelen 

Tabel .J.l. Bepaling i·an de doelgroep onder her MKB 1·aT1 JO rot 250 wakne111ers in de proi·incie Noord-Brabant in de 
indusrriële sector f 1Tij naar de Groor; 1996] 
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Tijdens het praktische onderzoek zal nier alleen de hoofd- en deel vragen getoetst worden. maar ook een 
;i;inral hypothesen. "Een hypothese is een prnpnsi tie of bewering en vormt als het ware het sluitstuk v;in 
de theorie. Her geeft een (voorlopig) antwoord op de vraag in de probleemstelling en heeft in de regel 
betrekking op een veronderstelde samengang tussen kenmerken van onderzoekseenheden." [Baarda; 
1990] Volgens Rogers (l 983) zijn zes kenmerken v;in het bedrijf van bel;ing in een organisatie voor het 
plaats vinden van een innovatie. namelijk de gm)tte van het bedrijf. de centraliteit. de complexiteit. de 
"interconnectedness", de onderlinge verbintenis van de organisatie met andere bedrijven en de forrnali
satie. 

V;inwege het feit dat grootte synoniem geacht wordt aan andere factoren zoals de bronnen en de opzet 
van de organisatie. is het interessant om te achterhalen in hoeverre dit inderdaad klopt. Voor dit onder
zoek is het van belang is voor de bepaling of een bedrijf gebruik zou willen maken van het Garantiestel
sel of dit afüangt van de grootte van het bedrijf. Gezien het feit dat de intentie tot meewerken bepaald 
wordt. gedragsdeterm.inanten. wordt de grootte van her bedrijf direct gekoppeld aan deze determinanten 
en indirect aan de intentie die bedrijven hebben om gebruik re maken van her Garantiestelsel.· 

Hypothese 1: 
Naarmate een bedrijf kleiner is. is de attitude ten opzichte van het Garantiestelsel negatiever. waardoor 
het bedrijf minder geneigd is nm mee te werken aan het Garantiestelsel. 

Hypothese 2: 
Naarmate een bedrijf groter is. is de inschatting van de eigen-èllectiviteit groter. waardoor een externe 
barrière (zoals de opslag bij het uitstappen van het bedrijf uit het Garantiestelsel na een positieve quick 
scan) een kleinere barrière is. waardoor het beäijf meer geneigd is om mee te werken aan het garanüe
stelsel. 

Hypothese 3: 
Naarmate een bedrijf kleiner is. is de inschatting van de eigen-dTectiviteit kleiner (waardoor ze geen 
prevenüemogelijkheden zien in hun eigen bedrijf en hun eigen belasting (te) laag inschatten) waardoor 
het bedrijf minder snel geneigd is om mee te werken aan het Garantiestelsel. 

4.6 Afsluiting 

Bij het praktische onderzoek dient er rekening gehnuden worden met een aantal zaken die uit de litera
tuur is gebleken. 

Ten eerste dient er om het draagvlak van de beJrijven te bepalen, bepaald te worden hoeveel bedrijven 
aan het Garantiestelsel zoals dat er nu ligt. mee zouden willen werken. Hoeveel bedrijven zeggen. dat ze 
daadwerkelijk het gedrag gaan vertonen om mee te werken aan het tîarantiestelsel ·'No cure. no pay"'? 
Ten tweede zijn de redenen die de bedrijven (misschien) zullen a;invoeren om al dan niet mee te willen 
werken aan het Garantiestelsel waarschijnlijk terug te brengen zijn tot conceptuele. organisatorische, 
technologische en economische belemmeringen en belemmeringen ten aanzien van kennis en informatie
vcxxzieningen. Het is waarschijnlijk dat deze redenen (al dan niet verspreid) onder een bepaalde ge
dragsdetenninant onder te brengen is. Ten derde is her van belang om re kijken of een bedrijf al dan niet 
een innovator of een niet-innovator is om voorspellingen op voorhand te kunnen doen of een bedrijf al 
dan niet mee wil werken aan het garantiestelsel. 

Tilbura. seotember 1996 
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De bedrijven die uitgekozen worden om mee te werken aan het onderzoek zijn afkomstig uit de volgen
de industriële sectoren: de bouwmarerialensecror. de metaalsector en de voedings- en genot
middelensector. Daarnaast zijn het bedrijven met tien rot tweehonderdvijftig werknemers en ze zijn ge
vestigd in Noord-Brabant. 
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Hoofdstuk 5: Opzet en uitwerking van het totale onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt beschreven. wat voor type onderzoek dit is. Daarnaast wordt de populatie van de 
steekproef bepaald en de omvang van de steekproef. Vervolgens wordt beschreven wat het on
derzoeksinstrument is en waarom voor dat instrument gekozen is. Ten slone wordt beschreven hoe de 
gegevens verwerkt zijn en voor welke manier van verwerken van gegevens is gekozen 

5.1 Methodische karakterisering van het onderzoek 

5.1.1 Beschrijvend onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek luidt het in kaart brengen van het draagvlak inzake het Garan
tiestelsel "No cure. no pay". Om alleen een "draagvlak in kaart te brengen" volstaat een beschrijvend 
onderzoek. "Bij een beschrijvend onderzoek is vooraf geen hypothese. laat staan een themie waarin de 
hypothese verankad is. Beschrijvend onderzoek is aan de orde als het aom gaat een systematische be
schrijving en cat<.:.iogisering te geven. Via een beschrijvend onderzoek dient er een antwmrd verkregen 
te worden op de "wat is er aan de hand?"-vragen." [Baarda; 1990]. Bij een beschrijvend onderzoek is 
het aan te raden om een survey-onderzoek te doen. 

5.1.2 Toetsin!!sonderzoek 

Tijdens het onderzoek zullen er ook een aantal hypothesen getoetst worden. Deze hypothesen zijn uit de 
literatuur naar voren gekomen. Door middel van het vooronderzoek is het al enigszins bekend wat de 
mening is van de bedrijven met betrekking tot het garantiestelsel. Hieruit volgt dat het aan te raden is 
om een toetsend onderzoek te doen. "Bij een toetsingsonderzoek wordt nagegaan of één of meer hypo
thesen die zijn afgeleid van een theorie kloppen." [Baarda; 1990] Ook hij een toetsend onderzoek is het 
aan te raden om gebruik te maken van een survey-onderzoek. 

5 .1. 3 Survev-onderzoek 

Bij een survey-onderzoek worden hij onderzoekseenheden via systematische ondervraging gegevens 
verzameld over kenmerken. Vaak wordt voor een survey-onderzoek een steekproef getrokken uit een 
omschreven grotere populatie en gaat om een meting op een bepaald moment of in een bepaalde perio
de. Er wordt dan ook wel gesproken over een momentopname. Het survey-onderzoek is geschikt om 
nieuwe data mee te verzamelen over meningen. motieven. wensen. verwachtingen en persmns- en ach
tergrondvariabelen. Het is echter wel moeilijk om door middel van een survey-onderzoek uitspraken te 
doen over causale verbanden tussen kenmerken. De mogelijkheden om de bevindingen te verplaatsen 
zijn gering in vergelijking tot een experiment. maar groot vergeleken bij een case-study. 

Het is aan te raden om een longitudinaal survey-onderzoek te doen (de effecten van een bepaalde maat
regel in de samenleving wordt gevolgd). maar gezien de tijd die beschikbaar is voor het onderzoek 
wordt het een ad hoc survey-onderzoek. "Bij een ad hoc survey-onderzoek is er sprake van slechts één 
meting op een bepaald moment of in een bepaalde periode" [Baarda e.a.; 1992] Het gaar hier om een 
bepaalde periode. 

Tilburg, september 1996 
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5.2 Pooulatie/steekprnef 

De steekproef wordt getrokken in de sectoren die in dit onderzoek betrokken worden: de bouwmateria
lensector. de metaalsector en de voedings- en genotmiddelen sector. De steekproef is symmetrische 
steekproef met een aselect begin en een select vervolg. Deze steekproef wordt getrokken uit de totaal
omvang van de populatie. Er wordt van het ETIN 12 -bestand gebruik gemaakt om van uit alle bedrijven 
gevestigd in Noord-Brabant. werkzaam in de geselecteerde sectoren en met tien tot tweehonderdvijftig 
man in de produktie bedrijven te selecteren. De steekproef moet zodanig worden getrokken. dat het een 
representatief beeld geeft van de verhoudingen. Volgens Baarda e.a. (1992) is dit te bepalen aan de 
hand van een fonnule. die weer te bepalen is uit de algemene formule. Deze (afgeleide) fonnule luidt: 

2.7 x s2 
n=------

(2.7 x s2 ) 2 N +b 

met: n = grootte steekproef; 
s = varantie van het kenmerk van de populatie; in 

dit geval te stellen als 0.50; 
N= grootte populatie: 
b =de toegestane afwijking. 

Er wordt gerekend met een betrouwbaarheid van 90%. De totale populatie van de bedrijven uit de 
bouwmaterialen-. de metaal- en de voedings- en genotmiddelensector met tien tor tweehonderdvijftig 
werknemers bestaat uit 868 bedrijven. Ingevuld levert dat: 

n= 

Î 
2.7 x o.50-

Î 
(2.7 x 0.5o- ) () ( 2 

868 + 'l ) 

= 62.6 

Nu bepaald is hoeveel bedrijven er nodig zijn voor een representatieve steekproef, dient er bepaald te 
worden wat dit voor de ahonderlijke klassen betekent. De gehele populatie kan verdeeld worden in vijf
tien klassen: naar sector en naar grootte van het bedrijf De breedte van de grootte-klassen is ingedeeld 
door de ETIN. In tabel 5.1 staat de opbouw van de populatie naar de vijftien klassen in procenten weer
gegeven. 

Branche 10- 19 20-49 50- 99 100- 199 200- 250 Totaal 

Bouwmaterialensector 5.6 4.5 1.5 1.4 0 13.0 
Metaalsector 22.4 19.5 6.0 2.8 0.1 50.8 
Voedings- en 13.2 12.6 6.1 3.8 0.5 36.2 
genotmiddelensector 

Totaal 41.2 36.6 13.6 8.0 0.6 100 
Tabel 5.1 Werk.:;ame personen naar groorte-klasse en i·estigingen in procenten [ ET!N; 1996 J 

Dit houdt in dat er voor de steekproef, verdeeld naar de verschillende klassen geprobeerd dient te wor
den om deze percentages te benaderen. Hieruit blijk.1 echter ook dat de bedrijven met tweehonderd tot 
tweehonderdvijftig niet benaderd worden voor de steekproef. Concreet omgeschreven naar aantallen 

12 "ETIN is een onafhankelijk dienstvt:rlener en licht zich op oncli!rzoek. advies en informatieverschaffing op sociaal
economisch en ruimtdijk te1Tein. Opdrachtgt:vers zijn overht:dt:n. hedrijfsleven. onderwijs en intermediaire organisa

ties. Aandachtsgehiedt:n binnen het werkveld zijn: data en systemen. strategie en hele id. bedrijf en omgeving t:n arbeid 
en opleiding." [ETIN] 
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voor de steekproef leven dit de getallen in tahel 5.2 op. Indien het ideale steekproef zou zijn. zouden 
deze getallen gehanteerd moeten worden. 

Bra1Khe 10- 19 20- -i9 :iO- 99 100- 191) 200- 250 Totaal 

Bou wm at cri ale 11 sccwr 3 3 1 l 0 8 
'.\fotaalsector 1-i 12 -i 2 0 32 
Yoedings- en 8 8 4 2 0 22 
!!enotmiddelc11sector 

Totaal 25 23 9 5 0 62 
Tabel 5.2 Totaal aantal bedrij1·en wat benaderd dient te \\'orden verdeeld naar branche en aantal werk::.cu11e personen 
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Vanwege het feit dat dit niet ideaal is en het onderzoek athankelijk is van een aantal factoren waar geen 
invloed op uitgeoefend kan worden (zoals de mate van respons van de benaderde hedrijven en de vakan
tieperiode), is de daadwerkelijke groep. die uiteindelijk aan de telefonische enquête meegewerkt heeft 
een benadering. De aantallen bedrijven die daadwerkelijk geënquêteerd zijn. staan weergegeven in tabel 
5.3. 

Branchc 10- 19 20- -i9 :iO- 99 100- 199 200- 250 Totaal 

Bnuwmaterialcnsector 5 4 1 1 0 11 
'.Vletaalscctor 8 :i -i 2 0 19 
Ynedings- en 11 11 5 2 0 29 
~e11otmiddelensector 

Anders 1 

Totaal 24 20 11 :i 0 60 

Tabel 5.3 Aanrol daadwerkelijk geënq111;reerde /mlrij1·c11 met grooffl:'-indeling rnlgens ETIN 

In tabel 5.4 staan deze getallen ve11aald naar de percentages. 

Branche l 0- 19 20- 41) 50- 99 100- 199 200- 2:i0 Totaal 

Bouwmaterialensector 8.3 6.7 1.7 17 0 18.3 

Metaalsector 13.3 8.3 6.7 3.3 0 31.7 

Yoedings- en uu 18.3 8.3 3.3 0 -i8.3 
~enotmiddelcnsector 

Anders 0 0 1.7 0 1.7 

Totaal 40.0 33.3 18.3 8.3 0 100.0 

Tabel 5.4 Aonral daadwerkelijke geënquéreerde bedrij1·en 11u'r grooue-indeling 1·0/gens ETIN in procenten 

Uit tahel 5.4 hlijkt dat er in de metaalsector in de grootte-klasse tien tot negentien en in de klasse twintig 
tot negenenveertig ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef. De uitspraken kunnen echter nog steeds 
(volgens de formule) met een betrouwbaarheid gedaan worden van ±90%. 

b2 
2.7 x s2 2.7 x s2 

= N n 

2.7 x o.so2 2.1 x o.so2 
60 868 

= 0.010 

b 0.10 
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38 Draagvlakonderwek naar het Garantiestelsel "No rnre. no pay": 
Afval- en emissiepreventie /Jij hedrijven 

53 lleschrijving en verantwoording van het onderzoeksinstrument 

Om er achter te komen waar de problemen van het Garantiestelsel zitten. wordt er, voordat er begonnen 
wordt met het kwantitatieve onderzoek. een pilot-studie gedaan bij zes bedrijven. Het belangrijkste doel 
van deze pilot-studie is om te kijken waar deze bedrijven zelf mogelijke problemen zien. Omdat er 
(veel) ruimte dient te zijn vcx)r discussie is een ongestructureerd interview aan te raden. Naar aanleiding 
van de resultaten wordt er vervolgens een gestructureerd interview samengesteld. 

Vanwege het feit dat er naar de mening van de geïnterviewde wordt om gevraagd. is het niet aan te ra
den om alleen gebruik te maken van een gestructureerd interview. Bij ongestructureerde interviews lig
gen de vragen niet vast. maar wel het onderwerp van het interview. Er wordt naar de mening van de 
respondent gevraagd. Het is niet van te voren bekend wat voor antwoorden er komen gaan. Via een 
open interview komen de antwoorden naar boven. Op basis hiervan kunnen er alsnog antwoord
categorieën komen. die met een gestructureerde vragenlijst hij een grotere groep nader onderzocht 
wordt. 

Vanwege het feit dat het niet doenlijk is om de bedrijven persoonlijk af te gaan gezien de tijd die staat 
voor het onderzoek en de atl1ankelijkheid van het openbaar vervoer. Door middel van een vooronderzoek 
wordt duidelijk, wat de mogelijke antwoorden kunnen zijn op bepaalde vragen. Door middel van een 
telefonische enquête kan er op een efficiënte wijze en op kone termijn toch een redelijk aantal bedrijven 
betrokken worden in het onderzoek. Voor de pilot-studie is er wel gekozen om al de bedrijven af te 
gaan, omdat de mogelijkheid biedt om een gedegen gestructureerd interview te laten plaats vinden. 

5.4 Verwerking en preparatie van de gegevens 

Omdat er gebruik gemaakt wordt van gedeeltelijk een gestructureerd. telefonische enquête, is het moge
lijk om de antwoorden van de respondenten gelijk gecodeerd te noteren. zodat ze relatief eenvoudig ver
werkt kunnen worden voor de analyse. Een voordeel hierbij is dat de routing op deze wijze ook meteen 
aangegeven kan worden. De respondent heeft niet in de gaten dat hij atValt voor bepaalde vragen. Een 
ander voordeel hierbij is dat negatief geformuleerde vragen CX)k meteen na het antwoord van de respon
dent te hercoderen. 

Vcx)f de telefonische enquête zijn antwoordkaal1en gemaakt waarop duidelijk en kon, de gecodeerde 
mening van de respondenten weergegeven kan worden. Dit vergemakkelijkt de verwerking van de gege
vens. 

Bij de analyse van de kwalitatieve gegevens wordt er gebruik gemaakt van SPSS-PC+. 

Bij verwerking van de kwalitatieve gegevens kan er niet overal gebruik gemaakt worden van de SPSS
PC+. Om deze gegevens te kunnen verwerken worden er frequentietabellen gemaakt. 

Omdat echter niet alle antwoorden gecodeerd weergegeven kan worden. wordt er een analyse gemaakt 
van de antwoorden die gegeven worden. Deze analyse vindt plaats op basis van de verscheidenheid van 
antwoorden en op basis van hoe vaak een bepaald antwoord gegeven wordt. 
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Zoals in hoofdstuk 5 aangegeven is. is het na het literatuuronderzoek niet duidelijk wat het bedrijfsleven 
zelf vindt van het Garantiestelsel ·'No cure. no pay". Voordat er echter een gestructureerd interview op
gesteld kan worden. dient dit wel duidelijk te zijn. Daarom is er voor gekozen om. voordat de telefoni
sche enquête opgesteld wordt. eerst een pilot-studie te houden bij 6 bedrijven. Hieruit zal moeten blij
ken. waar het bedrijfsleven zelf problemen en mogelijke verbeteringen ziet bij her Garantiestelsel. 

In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak van de pilot-studie besproken worden. vervolgens de res
pons van de pilot-studie. daarna de reacties van de bedrijven op het stelsel tijdens de interviews en als 
laatste wordt besproken wat voor consequenties dit heeft voor de telefonische enquête. 

6.1 Plan van aanpak 

De pilot-studie heeft een open karakter: het is de bedoeling dat er aan de hand van een vragenlijst een 
discussie ontstaat. waarin de geïnterviewde aangeeft waar !lij/zij problemen mee heeft. Het is niet de 
bedoeling dat de geïnterviewde alleen zijn! haar punten van kritiek aangeeft. maar ook hoe zwaar hij/zij 
deze kritiek laat wegen in zijn beoordeling van her Garantiestelsel en hoe hij/zij mogelijkheden ziet om 
deze punten aan te passen waardoor de beoordeling positiever uitpakt. \Iocht het voor hem/haar een 
bottleneck zijn. dan is het lX)k interessant om te kijken of hij/zij suggesties heeft voor verbeteringen 
zodat hij/zij wel mee zou willen werken aan het Garantiestelsel. Daarnaast is het van belang dat het 
bedrijf alle twijfels omtrent het stelsel aangeeft. 

Vanwege het open karakter van de pilot-studie en vanwege her fei r dar er doorgevraagd dient te worden 
naar alle twijfel en dat deze duidelijk dienen te zijn. is er hierbij gekozen voor een open interview bij de 
geïnterviewden zelf. Het interview duurt anderhalf rot twee uur. In de bijlage is de vragenlijst en de 
begeleidende brief opgenomen (bijlage 4 en 5). 

Voor de discussie is her Garantiestelsel in stukjes opgeknipt. Op deze stukjes dient de geïnterviewde 
zijn/haar mening re geven en aan te geven of llij/7Jj er aan mee zou willen werken. Vervolgens worden 
de opgeknipte stukjes verwerkt in een vragenlijst. Het is niet de bedoeling dat tijdens het interview deze 
vragenlijst strikt gevolgd wordt. maar dat her gehanteerd wordt als een middel om discussie te krijgen en 
als een soort checklist. 

Het moet benadrukt worden dat via de pilot-studie nier het draagvlak daadwerkelijk getoetst wordt. De 
doelstelling is om de bottlenecks van het Garantiestelsel volgens het bedrijfsleven te generen. Vervol
gens wordt uit deze bottlenecks een keuze gemaakt welke meegenomen dienen re worden in de enquête. 

Bij de pilot-studie zijn zes willekeurige bedrijven in Noord-Brabant uit de bouwmaterialensector. de 
metaalsector en de voedings- en genotmiddelensector betrokken. Er is voor de selectie van de bedrijven 
gebruik gemaak.1 van her PMV-bestand (provinciale milieu verordening). In dit bestand zitten bedrijven 
met meer dan 50 werknemers in de provincie Nnord-Brabant. Een gedeelte van de doelgroep is niet of 
nauwelijks vertegenwoordigd in dit bestand. Hieruit blijkt dat de steekproef. die getrokken is VlX)r het 
onderzoek. niet representatief is voor de daadwerkelijke populatie. Voor de doelstelling van de pilot
studie is dit echter niet van helang: de prnhlemen die een hepaald bedrijf onderkent zijn dezelfde pro
blemen als die een ander bedrijf onderkent. Her ene hedrij f hangt er echter andere weegfactoren aan. 
waardoor de uitkomst (of het bedrijf al dan niet deel wil nemen aan het Garantiestelsel) anders zou kun
nen zijn. 

Tilh11rn c:ontomhgr 1 QQfi 
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Voor de pilot-studie zijn in totaal 17 bedrijven benaderd of ze mee willen werken aan de pilot-studie. 
Vooraf is gevraagd. wie de milieucoördinator is van her betreffende bedrijf of wie op een andere manier 
verantwoordelijk voor ht:t milieuhdeid in ht:t deshetrdfende hedrijf. zodat de begeleidende brief daar 
rechtstreeks naar toe is gegaan (deze methode is llok tnege[li.l.St hij de telefonische enquête). 

6.2 Analvse van de respons van de pilot-studie 

Van de 17 benaderde bedrijven waren 6 hed1ijven geïnteresseerd om mee te werken en 11 anderen had
den geen interesse. De verdeling van de interesse om mee werken is per sector te zien in figuur 6.1. De 
respons om mee te doen is 1'i9r. Gezien het feit dat de steekproef te klein is om valide uitspraken te 
doen omtrent de bereidheid om mee te willen werken aan een telefonische enquête of aan het Garantie
stelsel, is het niet direct mogelijk om hier conclusies aan te verbinden. 

voedings- en 
genotmiddelen 

metaal 

bouw
materialen 

0% 20% 40'Yn 80% 

percentage bedrijven 

100% 

m niet mee willen werken aan 
een interview 

El mee werken aan een 
interview 

Figuur 6.1Bereidheid0111 al dan nier llll'l' re willen 11'1'/'/.:en aan iil'I inren-ic\\' per branche 

Indien er gekeken wordt naar de grootte van het bediijf en de bereidwilligheid om mee te werken aan de 
pilot-studie dan valt het op dat bedrijven met een bepaalde omvang meer bereid zijn om mee te werken 
dan andere bediijven (zie figuur 6.2). 

Het valt op dat de bedrijven in de grootte-klasse 50 tot 100 werknemers unaniem niet mee wilden wer
ken aan de pilot-studie en dat de bedrijven in de grootte van 100 tot 200 unaniem wel mee wilden wer
ken. Er zijn een aantal redenen te bedenken nm dit verschil te verklaren. Als er vervolgens gekeken 
wordt, wat de redenen zijn van bedrijven dan blijken en in totaal vijf redenen te zijn om niet mee te wil
len werken aan het Garantiestelsel. namelijk: 
1. milieubeleidsplannen zijn uitbesteed aan de BMD 1': 

2. op korte tennijn is er al onderzoek gedaan n:iar preventie; 
3. afval- en emissiepreventk vindt rlaats in eigen beheer; 
4. geen tijd om mee te willen werkL~n aan het vnurnnderwek; 

l3 BMD staat voor bedrijfsmilieudienst en "is een samen\Wrkin~sverhanJ van ondernemingen uit het midden- en klein
bedrijf. Het bestuur ht:staat uilsluitt!nd uit lH1derne111crs en verte~enwnnrdigers van de Kamer van Koophandel. De 
BMD heeft als do..:! de dee !nemers is de ruimste 1.in terzijde ,t;1an hij h.:t optimaliseren en rationaliseren van de mi
lieuzorg bij bedrijven." [I3MD Zuidl1nst-Brahantl "De vnnrnaamste activitt!iten van de BMD zijn: het opstellen van 
milieu-Uaar)verslagl.!11. het aanvragen en heh;1ndelen van de hen,1digde milieuvergunningen. het controleren van mi
lieuheffingen. het ov.:rleg met overheden en ;1ndere partijen en het selecteren van en het toezicht houden op externe 
mi1ieudeskundigcn." (I3edrij fsm il ie ud ienst N •" 1rcJn, ist-I3 rahan t] 
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Figuur 6.2 Bereidheid 1·an /Jedrij1't'l1a/71(111/.:e/ij/.:1·an de groorte 

In hoeverre deze redenen terecht zijn. is niet bekeken: er is geen poging l)nJemomen om ze te overtuigen 
van het feit d:..tt het voorllelig is als ze gebruik zouden maken om via hd interview hun visie op het ga
rantiestelsel te projecteren. In figuur 6.~ staat aangegeven hoeveel bedrijven welke reden aangaven. 
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Figuur 6 . .J Redenen 1·un weigering om 11u•e te werken aan 
de pilor-sr11die ajl11111/.:elijk van de grootte van 
/mfrijl'l'n 

Uit de grafiek blijkt dat l.k voornaamste reden van bedrijven is. om niet mee te willen werken. dat het 
milieubeleidsplan uitbesteed is aan de BMD. Als er vervolgens gekeken wnrdt of de reden van weige
ring om mee te werken aan her vooronderzoek al11ankelijk is van de grnntte van de bedrijven (zie figuur 
6.4) dan blijken vuoral de bed1ijven met vijftig tot honderd werknemers hun milieubeleid hij de BMD 
ondergebracht te hebhen en daarom het niet nodig vinden om mee te werken aan het interview. Zoals al 
eerder is gemeld. is deze steekproef te klein nm er bindende conclusie uit te halen. Echter. er dient terde-
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ge rekening mee gehouden re worden. aangezien het door bijna de helft van de bedrijven genoemd wordt 
Waarschijnlijk wordt dit echter ondervangen door de telefonische enquête aangezien die slecht twintig 
minuten tot een half uur tijd in beslag neemt en het interview van het VlXJronderzoek anderhalf tot twee 
uur. Ook al heerst dan bij het desbetreffende bedrijf dat het geen toegevoegde waarde heeft voor zijn be
drijf. de kans is dan toch groot dat hij/zij wel bereid is om zijn/haar mening te geven door middel van 
medewerking aan de telefonische enquête. 

6.3 Reacties op het Garantiestelsel "No cure. no pav" 

6.3. l Alf!emeen 

In deze paragraaf zal beschreven worden wat het resultaat is van de interviews uit de pilot-studie. De 
verslagen van de belangrijkste dingen. die tijdens het interview naar voren is gekomen. is te vinden in 
bijlage 6. Tevens is in de bijlagen (bijlage 7) een lijst opgenomen met alle punten die aangegeven wer
den door bedrijven waar een reactie opgekomen is tijdens het interview. In deze lijst staat weergegeven 
welke opmerkingen gemaakt zijn en door hoeveel bedrijv:en. De opmerkingen die het meeste gemaakt 
zijn. zullen hier besproken worden. Daarnaast zal in deze paragraaf besproken worden welke redenen 
bedrijven zelf zien om uit het project te stappen en om te kiezen voor een andere adviseur. 

6.3.2 De opmerkinf!en die vaak te snrake werden ~ebracht 

Het blijkt dat van de bezochte bedrijven. de meeste nog niet genoeg kennis hebben over afval- en emis
siepreventie. Een veel gehoorde kreet luidt dan nok. dat doordat ze meer produceren meer en dus meer 
omzet halen. automatisch meer afval en emissies hebben. Met name in de telefonische enquête duidelijk 
naar voren te komen dat afval- en emissiepreventie ook daadwerkelijk bekend is in de termen zoals die 
geformuleerd is in het Garantiestelsel en dat het niet alleen "het voorkomen van afval en emissies" is. 

In de helft van de bezochte bedrijven wordt een terugverdientijd gehanteerd van minder dan 3 jaar. Veel 
bedrijven hebben daarom CX)k hier bezwaar tegen. Een bijkomend effect van een te lange terugverdien
tijd is. dat er daardoor twijfels ontstaan over het effect van maatregelen in die 3 jaar. Er worden waag
tekens geplaatst bij de mogelijk voorgestelde investeringen: de kans is aanwezig dat ze over 3 jaar wet
telijk verplicht zijn of dat ze over 3 jaar niet meer in het door het bedrijf vastgestelde beleid passen. 

Het merendeel van de bezochte bedrijven heeft twijfels omtrent de effectiviteit van de methoden waarop 
het bedrijf gescand wordt om te kijken of er mogelijkheden van afval- en emissiepreventie zijn. Ver
wacht wordt. dat de preventie quick scan te snel is om een gedegen inschatting te maken van de mo
gelijke opbrengsten. Er wordt op deze wijze heel veel gevraagd van de adviseur en veel bedrijven ver
wachten niet dat het op deze wijze hard gemaak.1: kan worden. Andere bedrijven hebben moeite met de 
PRISMA-methodiek. Verwacht wordt. dat de methodiek te complex is voor de kleinere bedrijven en 
simpel is voor de grotere bedrijven wat leidt tot een foute inschatting van de mogelijkl1eden. Er is vcx.)r
gesteld om na de preventie quick scan overleg te laten plaats vinden tussen de adviseur en het bedrijf. 
Op deze manier kan het bedrijf kenbaar maken wat het bedrijf wil weten en kan de adviseur aangeven 
wat hij in de tijd die voor deze methodiek staat. kan onderzoeken. 

Van de onderzochte bedrijven is tweederde tegen de drempel om mee te mogen doen aan het Garantie
stelsel. Deze drempel houdt in dat de bedrijven ongeacht of er al dan niet baten gerealiseerd worden een 
bepaald bedrag moeten betalen. Het maakt niet uit hoe hoog het bedrag is. ze raden het af om dit er in te 
stoppen. De reden om dit uit het Garantiestelsel te laten is tweeledig. Als eerste argument voeren ze aan 
dar het Garantiestelsel drempelverlagend moet werken en dat een drempel in deze vorm alleen maar 
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drempel verhogend werkt. Als tweede argument voeren ze aan dat bedrijven minder geneigd is om mee 
te werken aan iets "als hen centen kost". 

6JJ Redenen nm uit her project re stappen na de preventie quick scan 

Er zijn een aantal redenen waarom bedrijven uit het Garantiestelsel na de quick scan willen stappen. na
melijk: 
1. de aangegeven besparingsopties zijn te duur voor het bedrijf; 
2. de naar voren gekomen doelstellingen zijn technisch en/of organisatorisch en/of economisch gezien 

niet haalbaar; 
3. er is geen draagvlak voor afval- en emissiepreventie onder de werknemers; 
4. werknemers willen er niet aan mee werken: eigen belang is groter dan het belang van het milieu; 
5. de vcxxgestelde veranderingen passen niet in het beleid; 
6. er is te weinig tijd voor de vervolgprocedure; 
7. er vinden wijzigingen plaats in de organisatie waardoor het beleid verandert. 
Zoals blijkt uit de lijst met redenen. zijn de redenen in twee categorieën onder te verdelen: redenen waar 
het bedrijf al mee bekend is voordat het begint aan her traject en redenen die ontstaan door overmacht. 
Met name de laatst groep is van belang voor het stelsel. Als het door overmacht nier mogelijk is om 
door te gaan met het project. dan moet her mogelijk zijn om hier een mouw aan re passen. De vraag die 
hierbij onmiddellijk rijst is: wanneer stapt een bedrijf Jnor ovennachr uit her project en wanneer had het 
bedrijf dit aan kunnen zien komen? 

6.).4 Redenen om van adviesbureau re veranderen na de preventie quick scan 

Er worden een aantal redenen gegeven waardoor bedrijven van adviesbureau willen veranderen: 
1. het bedrijf heeft geen vertrouwen in de vaardigheden van het adviesbureau; 
2. het bedrijf heeft geen vertrouwen in de capaciteit van het adviesbureau; 
3. het bedrijf kan op het persoonlijke vlak niet overweg met het adviesbureau. 
De eerste twee punten op deze lijst kan ondervangen worden door de fondsbeheerder. De fondsbeheer
der kan adviesbureaus selecteren en voordragen aan de bedrijven waarvan hij/zij zeker is dat de bureaus 
die hij/zij voordraagt capabel zijn om her bedrijf door te lichten of door bedrijven te waarschuwen voor 
bureaus die niet voldoen. 

6.4 Consequenties voor de telefonische enquête 

De grote vraag is nu. wat de invloed van de pilot-studie is op de telefonische enquête. Er zijn een aantal 
dingen naar voren gekomen waar in de enquête rekening mee gehouden dient te worden. · 

Om te zorgen dat de non-respons zo laag mogelijk is. dient het belang van de telefonische enquête sterk 
benadrukt re worden bij het overhalen van bedrijven om mee te werken aan de enquête. Niet alleen het 
belang voor het onderzoek is hij deelname gediend. maar ook het belang van de instanties die het onder
zoek uit moeten gaan voeren. Hiermee worden niet alleen de bedrijven mee bedoeld. maar ook de fonds
beheerder. de adviesbureaus en de BMD's (die in het Garantiestelsel optreden als adviesbureaus). 

De methodieken die toegepast worden nm re bepalen of er haren mogelijk zijn door middel van afval- en 
emissiepreventie. dienen de aandacht te krijgen. Her moer duidelijk worden of er alleen twijfels zijn om
trent de methodieken of dar dit principiële hottlenecks zijn. Uit her vooronderzoek is echter al naar voren 
gekomen dat het aan te raden is om na de preventie quick scan te gaan overleggen wat er in het ver
volgtraject bekeken dient re worden. 
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In de telefonische enquête zal niet gevraagd worden naar de redenen die een bedrijf geeft om na een 
positieve preventie quick scan uit het project te stappen en naar de redenen die een bedrijf heeft om te 
wisselen van adviseur gedurende het project. Het ging hier om een inventarisatie van redenen en niet om 
een lijst met een uitgebreide opsomming re geven. 

6.5. De telefonische enquête 

6.5.1 Alf!emene nphouw van de telefonische enquête 

De enquête bestaat uit een aantal onderdelen (zie bijlage 9). Ten eerste is er een korte bepaling van de 
medewerking aan de telefonische enquête. Ten tweede wordt er naar informatie van het bedrijf ge
vraagd. Ten derde wordt er gevraagd naar hun mening over het algemene milieubeleid van de Neder
landse overheid en in her bijzonder naar hun idee over afval- en emissiepreventie. Ten vierde wordt er 
naar hun mening over het Garantiestelsel gevraagd op basis wat zij tor dan toe gehoord hebben over het 
garantiestelsel. Ten vijfde wordt er gevraagd naar hun mening over de specifieke onderdelen van het 
garantiestelsel. ~en slotte is er een afsluiting. 

6.5.2 Medewerkinf! aan de enquête 

Voordat er een begin gemaak.1 kan worden met het afnemen van de daadwerkelijke enquête. is het van 
belang om te beginnen met her polsen van de bereidwilligheid om mee te werken aan de enquête. Uit het 
vooronderzoek is gebleken dat de bereidwilligheid om mee te werken nier optimaal is. 

6.5.3 Informatie over het bedrijf 

Om achtergrundinformatie van een bedrijf te krijgen met betrekking tot onder andere de hoeveelheid 
werknemers en de branche waar het bedrijf zich in bevindt zijn hierover enkele algemene vragen gesteld. 
Met name de grootte is hierbij van belang. Zowel voor de hypothesen als voor de aanmeldingscriteria 
om toegelaten te worden tot het stelsel is deze informatie van belang. 

6.5.4 Meninf! over het milieubeleid en afval- en emissiepreventie 

Zoals uit het conceptuele mcxiel gebleken is. zijn er een aantal factoren die de intentie bepalen of een 
bedrijf al dan niet zou willen werken aan het stelsel. De belangrijkste gedragsdeterminanten zijn: de 
milieu-attitude en de sociale nonn met betrekking tot her milieu (die samen de anitude ten opzichte van 
het garantiestelsel bepalen) en de eigen-effectiviteit van het bedrijf. Met name de eerste twee determi
nanten zijn constructen die weinig met het Garantiestelsel te maken hebben. maar waaruit de attitude ten 
aanzien van het Garantiestelsel bepaald wordt. Om deze twee nu te kunnen bepalen. dienen er algemene 
vragen gesteld te worden over wat de mening is van bedrijven over hun eigen milieubeleid. hoe goed zij 
dit inschanen. wat hun beleid is ten opzichte van afval en emissies en ten opzichte van afval- en emis
siepreventie en hoe zij denken dat dit verbeterd zou kunnen worden. Een wxirbeeld van een vraag waar
uit de milieu-atlitude blijkt is de vraag of de geënquêteerde van de genoemde voordelen aan wil geven 
op een schaal van" l" tot "5" in hoeverre ze voor hem/haar van belang is (vraag 25). Een voorbeeld van 
en vraag waaruit de sociale norm met betrekking tot het milieu blijkt. is de vraag of de geënquêteerde op 
een schaal van" l" tot ''5" kan aangeven in welke mate hij/zij door de genoemde instanties gewezen 
wordt op preventiemogelijkheden in zijn/haar bedrijf (vraag 23). 
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Zoals al aangegeven is. is ook de eigen-effectiviteit van belang bij de bepaling van de intentie. Naast de 
antwoorden die gegeven worden om niet mee te doen aan de enquête. is het gebleken uit het vooronder
zoek dar de redenen die gegeven worden om nit:t mee te doen aan het stelsel waarschijnlijk redenen zijn. 
die terug te brengen zijn op te weinig vertrouwen of te veel vertrouwen in de eigen-effectiviteit. Naast de 
mogelijkheden die er in de enquête gehoden worden om deze redenen kenbaar te maken. wordt er speci
fiek naar ge\raagd. Een voorbeeld van een dergelijke \Taag is in welke mate de geënquêteerde nog mo
gelijk.heden ziet om preventiemaatregelen in te voeren in zijn/haar bedrijf (vraag 24 ). 

Bij deze vragen wordt gebruik gemaakt (daar waar het mogelijk. is) van vijfpuntsschalen. om de geën
quêteerde bedrijven tot een mening te dwingen. 

Daarnaast zijn er een begripsvragen gesteld. Deze begripsvragen hebben een tweeledige functie. De 
eerste functie is dat er zorg voor te dragen dar de geënquêteerde over hetzelfde heeft als de interviewer 
als er gesproken wordt over "afval en emissies" en over ·'afval- en emissiepreventie". Hierdoor kan in 
eerste instantie bepaald worden welke definitie gehruikr wordt om vervolgens aan te geven wat door het 
stelsel gebruikt wordt (indien heide definities nier overeen komen). De tweede functie van de begrips
vragen is dar er op deze wijze gekeken kan worden of Jat de geënquêteerde daadwerkelijk. weet wat 
afval- en emissiepreventie inhoudt. Een voorbeeld van een vraag toegespitst op de tweede functie is de 
vraag of de geënquêteerde voorbeelden kan noemen van maatregelen die getroffen zijn om het gebruik 
van hoeveelheid schadelijke stoffen. afvalstoffen en reststoffen te verminderen (vraag 15). 

Ten slotte worden er nog een aantal vragen gesteld over wat de bedrijven met hun afval en emissies 
doen (vraag 10) en hoe zij denken dar afval- en emissiepreventie verbeterd zou kunnen worden (vraag 
28). Indien er aan gegeven wordt dat er behoefte is aan een stelsel zoals het Garanriesrelsel "No cure. no 
pay", dan kan ervan uitgegaan worden. dat er voldoende draagvlak is. Uit eerdere L)nderzoeken is geble
ken. dat de antwoorden hierop vrijwel overeen komen. vandaar dat er in dit geval gebruik gemaakt kan 
worden van field-coding. 

6.5.5 Al2:emene menin2: over het Ciarantiestelsel 

Voordat er begonnen wordt aan de enquête hehhen de meeste bedrijven waarschijnlijk al een oordeel 
klaar over of zij denken dar zij van een dergelijk Garantiestelsel in de toekomst gebruik van willen ma
ken. Deze mening kan gebaseerd zijn op een mening die zij al hadden dankzij het onderwerp van het 
stelsel of dankzij het feit van war zij gehoord/gelezen hadden in de begeleidende brief (bijlage 8) of in 
het inleidende gesprek. Om te kijken hoe deze mening luidt. wordt er. voordat er ingegaan wordt op de 
details van het garanriesrelsel. de vraag gesteld of de geënquêteerde op basis wat hij/zij weet met be
trekking tot het garantiestelsel gebruik van het stelsel zou willen maken (vraag 30). Op deze wijze wordt 
het eerste oordeel bepaald met betrekking tot het bepalen van de intentie tor meewerken van bedrijven 
aan het Garantiestelsel. 

6.5.6 Specifieke menin2: over het Garantiestelsel 

Door middel van het dieper op het Garanriesrelsel in te gaan. komen de die punten aan bod die in de 
pilot-studie als voornaamste knelpunten gezien werden. Om te kijken wat de attitude ren aanzien van het 
Garantiestelsel is. worden er vragen gesteld over de gehanteerde methoden van het bepalen van preven
tie-potentieel in een bedrijf door middel van de preventie quick scan en de uitgebreide preventie door
lichting (onder meer vraag 35). 

Om te bepalen hoe bedrijven reageren op interne barrières zijn er vragen gesteld of een bedrijf in staat is 
om de dagen die ntxiig zijn nm de gegevens hoven tafel re krijgen vrij te kunnen maken (onder meer 
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vraag 36). Om te bepalen hoe bedrijven op de (mogelijke) externe barrières reageren zijn er vragen ge
steld of de bedrijven het redelijk vinden dat er als ze er uit willen stappen een opslag moeten betalen 
(vraag 33) en hoog de opslag zou mogen zijn maximaal (vraag 34) of ze de checklisten. het rekenmodel 
en de afrekeningsmethoden goed vinden( vraag 37 tot en met vraag 47). 

Als de geënquêteerde het niet eens is met de specifieke onderdelen of suggesties heeft hoe het beter zou 
kunnen. dan is het mogelijk dat hij/zij dit ook gelijk kenbaar maakt. Op deze wijze is het mogelijk om 
tot een gedegen afweging te komen wat de bedrijven van het stelsel vinden. om tot een gedegen afweging 
van de intentie komen. 

Aan het eind van de enquête wordt er nogmaals de vraag gesteld of de geënquêteerde zijn mening zou 
willen weergegeven of hij/zij denkt dat zijn/haar bedrijf aan het stelsel mee zou willen werken aan het 
stelsel zoals dat gepresenteerd is tijdens de enquête (vraag 50). Indien de geënquêteerde denkt dat dit 
niet het geval is. luidt de vraag wat er veranderd dient te worden om er zorg voor te dragen dat hij/zij 
denkt dat dit wel het geval zal zijn (tweede oordeel met betrekking tot het bepalen van de intentie van de 
bedrijven om gebruik te maken van het Garantiestelsel). 

Tot slot worden er nog een aantal vragen gesteld over zaken waar binnen het stelsel geen duidelijk of 
inzicht over bestaat. Een voorbeeld hiervan is welke eisen de geënquêteerde stelt aan de toekomstige 
beheerorganisatie (vraag 54). Hoewel dit niet direct tot de draagvlaktoets behoort. is het voor de opzet 
van het Garantiestelsel van belang dat hier (op korte termijn) duidelijkheid over komt. 
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Hoofdstuk i: Resultaten van het kwantitatieve onderzoek 

In dit hootästuk worden de gegevens van de telefonische enquête geanalyst.!erd. Cit de telefonische en
quête zijn twee soorten gegevt.!ns naar voren gekrnm:n (zie 5...+): kwantitatieve en kwaliratieve gegevens. 
In die hoofdsruk worden heide soonen ge:..malyseerd. 

Als eerste wordt de respons en de non-respons van de telefonische enquête hesproken. Als tweede wor
den de kenmerken hesprnken v:..m de bedrijven die meegewerkt hehhen a;:in de rekfönische ènquête. Als 
derde worden de deelvr:igen besproken worden. In 4.2.2 zijn Je deelvragèn voor het kw;:incit;:itieve on
derzoek mar voren gekomen. Dezt.! deelvragen worden in dit hcx)täsruk heancwoord dcx)r middel van 
analyse. Deze vragen luiden: 
l. Wat is de intenrie van de berrokken hedrijven ten opzichre v;:in her Carantiesre!sd "No cure. no 

pay" op het huidige moment? 
2. Wat is de reden van de herrnkken bedrijven dar zij deze intentie hehhen .' 
3. Hoe is deze intentie tot stand gekomen'! 
4. Hoe zou de intentie verbeterd k."1lnnen won.kn'.' 
Als vierde worden de hypothesen besproken. In ..J.j zijn deze gefomrnkerd en zij luiden: 
!. Naarmate een hedrijf kleiner is. is de attitude ten \)pzichte van her GJranriesrdsel neg:itiever. waar

door het bedrijf minder geneigd is mn mee te werken ::i:in het Garanriesk .·i. 
2. Naanrnte een bedrijf groter is. is de inscharring van de eigen-efkcti\·ire: ;roter. waardoor een ex

terne barrière (zoals de opslag hij het uitstappen van her bedrijf uit her (iaranriestelsèl na een posi
tieve preventie quick scan) een kleinere b•mière is. w;:iardonr her bedrijf meer geneigd is om mee te 
werken aan het Garantiestelsel. 

3. Naarmate een hedrijf kleiner is. is de ihscharring van de eigen-dlectivireir kleiner (waardoor ze geen 
afval- en preventiemogelijkheden zien in hun eigen hedrijf en hun èigèn belasting (te) laag inschat
ten) waardoor het hedrijf minder snel geneigd is om mee te werken :.ian het Garantiestelsel. 

Als vijfde wordt er gekeken of het noodzakelijk is om her conceptuele model bij te stellen. Als zesde en 
tevens als laatste wordt er gekeken naar de mening is van de geënquêteerde hedrijven omtrent specifieke 
onderdelen van het Garanriestelsel en of het Gar:inriesrelsel enige aanpassing verdient qua opzet. 

7.1 Analvse van de respons van de telefonische enouête 

In totaal zijn 186 hedrijven henaderd om m."~ re werken aan de telefonische enquête. Hiervan is 32% 
van de benaderde bedrijven bereid um IIlee te werken . ..J.Sl/r heeft geen interesse en 20% 

is niet bereikhaar. 

In figuur 7.1 is een opsomming van de redenen weergegeven. die door de benaderde hedrijven zijn gege
ven om niet IIlee re werken aan de telefonische enquête met daarhij de frequentie dat deze redenen ge
noemd zijn. Hieruit hlijkt. dar "geen tijd'. en "geen nut" de belangrijkste redenen zijn om niet mee te 
werken a:in de relefönische enquête. "Geen tijd" en "geen nur" zijn algemene redenen. die in categorieën 
op re splitsen zijn. l!ir dl! lireraruur is naar voren gekomen dat de voornaamste belemmeringen die voren 
zijn gekolilen helernmeringt:n zijn van conceptuele en organisatorische belemmeringen zijn. ·'Geen tijd" 
en "geen nut" zijn helemmeringen van conceptuele aard. Veel ht.!drijven zien her nut niet in van Garan
tiestelsel voor her hedrijf dmrdat ze onder meer de hedragen re hoog zijn voor het bedrijf. alles binnen 
het bedrijf net doorgelicht was. dat <.k afval- en emissiesrrnmen al onder contrnle hehhen en/of dat ze 
geen afval- emissies hehhen (of dar ze een handelshureau zijn of dar ze voor hun eigen afvalstromen te 
weinig hetalen). Veel bedrijven hadden geL:n tijd voor de telefonische enqu0te van een half uur of door 
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interne zaken (zoals vakantiedrukte. ziekte en verhuizingen) of doordat ze de tijd er niet aan willen be
steden. omdat ze op kone tem1ijn niet de voordelen van het Garantiestelsel inzien. 

geen tijd 

failliet/ sluiting/ 

afgebrand/ ziekte 

geen nut 

geen interesse/ geen 

zin 

beleid tegen 

telefonische enquêtes 
~~~-+-~~-+-~~-+~~---;~~~ 
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aantal bedrijven 

Figuur i.J Redcnl:'n dil:' door /Jedrij1n1 gegel'l'n 1.-erden 0111nier111ee re 11·nken 11an de :eie;imisc/1e enqw;re 
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Het feit. dat de respons niet optimaal is. kan rot vertekeningen leiden in de resultaten van het onderzoek. 
De uitspraken die gedaan worden. hehhen voor de rest betrekking op de geënqu2teerde bedrijven. 

Als er wordt gekeken naar hoe de verl10uuing liggen qua al dan nier bereid zijn per verschillende sector 
om mee te werken aan de telefonische enquête. dan blijken er verscllillen re zitten in de bereidheid om 
mee te werken. Bij de metaalsector zitten de meeste he<..lrijven. die geen interesse hehben om mee te wer
ken aan het onderzoek (zie figuur 7.2) en hij de voedings- en genotmiddelensector zitten de meeste be
drijven die interesse hebben om mee te werken aan de telefonische enquête. 

voedings- en 
genotmiddele 

metaalsector 

bouw
materialen 

0% 20% 40% 60% 80% 

percentage bedrijven 

100% 

Il werken niet mee aan de 
telefonische enquête 

Elwerken mee aan de 
telefonische enquête 

Figuur 7.2 Per secror em ondl.'rsc!teid naar het al dan nier mee ll'Î//;'n werken aan de 1el11èmische enq111;ll:' 

7.2 Kenmerken van de steekproef 

Op basis van de ETIN-lijst is bepaald hoe <..Ie verschilknde grootte-klassen in de steekproef verdeeld 
dienen te zijn. Op basis van deze lijst is een inuding gemaakt. Wordt er echter aan de be<..lrijven ge
vraagd hoe groot hun hedrijf is. dan komen de resultaten niet overeen met de ETIN-gegevens. De gege
vens die de bedrijven zelf geven omtrent de grootte van hun hedrijf staan in tabel 7.1 en rahd 7.2. In 
tahel 7.1 staan de he<..lrijven in grootte-klassen ingedeeld naar de totaal omvang en in tahel 7.2 naar de 
omvang van de productiewerknemers. 
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Andt.:rs Totaal 

0 11 
l li 

0 30 

0 2 
l 60 

Tabel i.J De /Jerlrij1·en in~erleelt! in _;;rootte-klasse rnn her routie aantal werknemers rni~ens de eigt'n gegevens 1·an de 
berlrij1 en 

Br:incht.: l 0- l 9 20- 4') 1 50- ')l) 1 lOO-l 99 :oo-:so 1 Anders Totaal 

Bouwmaterialensecrnr 4 31 21 OI 01 2 11 
Met:ialsector 3 -tl 61 l 1 01 3 lï 
Voedings- en genounidde- 8 71 61 4 

l 1 
4 30 

lensec:or 
Anders l 01 l 1 0 ol 0 2 
Totaal 16 l-l I 15 1 5 1 l 1 9 60 
Tabel i.2 De bedrijven ingedeeld in groorre-k!asse 1·an izer aan/ai prod11e1i1'"'>,·eri:ne111ers ·. 11i~!'ns .Ie eigen ge~evens van de 

hedrij1 en 

Dat de gegevens nier overeen komen mer rahel 5J k::m een ::ianr::d <)nrz:iken hehhen. Het k:ln zijn. dat de 
respondent nier bekend is mer het exacte J;.rnr:il werknemers in her bedrijf. Daarmast kan hèt zijn. dat de 
gegevens van Je ETI:'-1 nier volledig zijn. Hd bn uok zijn Jar her een cumhin:J.üe is van de vorige twee 
redenen. 

In hoeverre de gegevens v:J.n de respons afwijken van de werkelijke sirmtie is nier re achrerhalen door 
ntiddel van het gedane onderzoek. In hoeveITe de lijst van de ETIN verouderd is. valt (gedeeltelijk) te 
achterhalen. Bij her afnemen van de telefonische enquête is gebleken dat er in de lijst van de ETIN een 
aantal bedrijven voorkomen. die niet meer actief zijn. Dit k:J.n verschillende 1xxzaken hebben: door fail
lissement. door verhuizing. door fusies en door hrand (zie figuur 7.1 ). In her vervolg van het verslag 
wordt er met "de groorte van het bedrijf' het totale aant:il werknemers bedoeld. Dit zijn de productie
werknemers en de overige werkiiemers inclusief het management. 

Als de leefüjd van de bedrijven via de sectoren met elkaar vergeleken worden (zie figuur 7.3). dan hlijk.1: 
dar de bouwmaterialensector de jongste sector is en de voedings- en genotmiddelen de oudste. 
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7.3 Repaling van de intentie om mee te werken aan het Gar:rntiestelsel "''.\'o cure. no oav" 

7J. 1. Al!zemeen 

Er zijn twee manieren \llll lk inrenrie \Jn hedrij1,en ten JJnzien vJn her Gill;.mtiesrèlsd te hep:i.len: de 
directe methode en Jl.! indirectl! 111erh\1Je. Gij Je Jir..:cte Ilh . .:tlHl\JL! \1,mJr ,;r Jirecr a;m Je bet.irijven ge
vraagd of ze bereid zijn 11111 llll!e re wl!rken ( ir bJ.~is vJn Je kennis Jie ze hebben \Jver het Garmtiesrel
sel. Bij de indirecte met hl iJe wurdr er a;.in Jl.! hand v;in het 1.:oncerrue!e mrxk! gekeken llf er uitspraken 
gedaan kunnen wordl!n \lllltrenr de ber;.iling v:in het Jr~rJgviJk 1,·;.in her GillJntiesre!se!. 

7.3.2 De directe methode 

Bij de directe methode is er tweema;.il Jan het hedrijr gevr:iagd um een rnxdeel te vellen omtrent het 
Garantiestelsel. dus of het bedrijf ;.il Jan nier v;.in her Gill:.tntiesrelsel gebruik zou rmken. 

Indien dit gevraagd wordt JJn het bedrijf. or b;.isis v;,in w:ir bekend is met betrekking rot het G:irantie-
stelsel (eerste oordeel). dan vdr _-;, )1:C- v;.in de bed.rijven hier een rnsirief oordeel over en 20S7r 
weet het nog niet. Indien er ;.i;.in her eind \'~1n de rekflinische enqu0re n11gni;uls ge1,nagd wmdt cif het be
drijf denkt of het gebruik wu m;.iken v;.in l1l'.t Clarantkstelsel ( t\vc:..:Je 1 iurdee! ). J;,in \·ei r l1ier ,; ,; c!è een 
positief oordeel over en l.:'i'~ \Vèet het nug nier. Dezi.: be1,inJing:'.n stJ:.in ',1,ç;;rgeg;;1,çn in figuur 
7.4. 

eerste oordeel 115 

04 

•3 

!12 
tvveede oordeel 111 

0% 10°:, 20°0 3()0
/o -Hl% 5ll% 60% ï0% 80% 9lJ0 o 100°~ 

percentage bedrijven 

Figuur 7.4 Bereidwilligheid om 111ee re 1\'t'rf.:en 11m1 lief Wei.l'cl 

Indien er echter gekeken wmdt of de beJ1ijven llL!t stelsi.:! positiever bënordelen naarmate meer bekend is 
omtrent he~ GarmtiestelsèL is nier te cnncluderen uit figuur 7 . ..+. l:ir ;rna!yse hlijkt dar beide gevallen 
mogelijk zijn: de bereidwilligheid ,1rn llll!L! te werken k:ln zowd stijgen als dalen. Her verschil blijkt ech
ter wel significant te zijn volgens dl! Krusbl-W al lisr11ets r .i ( mi.:t ei.:n signi ticantie van .om. 

14 "Mt:t behulp van de KuskJ!-WJJli,11'<.:i.' k.1/l er o:i:kckcn \\1\rdc11 1\lll v:.i.'1 :c ,1i,:[k11 is de verd.:lillO! VJ/l l\\l!l! 1)f rneer 

onatbankelijke steekpn1.:v.:11 JJ!l elk,1,1r :;c!i_jk 1i.111. (;e111<:1s1\\l\rdi1\f ,Ie \l!l''c'htlk11d '1eekpn1eve11 J!l11msti~ zijn uit 

dezelfde populatie 1)f p11pu lat ies 111i:: doe 1 fdi: 111i:d i,1,ui." [ 11 LlllillO:h: I 1J1J _.; j 
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Bij de beoordeling van het Garantiestelsel is er een onderscheid te maken tussen de bedrijven van een 
verschillende grootte. In tabel 7.3 staat in een kruistabel1 5 het eerste oordeel van de bedrijven afhanke
lijk van de grootte in absolute aantallen van bedrijven en in percentages per leeftijdsopbouw. In tabel 
7.4 staat het tweede oordeel van de bedrijven afüankelijk van de grootte op dezelfde wijze weergegeven 
als in tabel 7.5. Het blijkt dat de middencategorie kleiner wordt; bedrijven worden "zekerder'' van hun 
mening omtrent het Garantiestelsel. 

Eerste oordeel (weerl!e!!even op een schaal van ·T· tot ··5") 

Grootte van het bt:drijf 1 2 3 4 5 Totaal 
(in aantal werknemers) absoluut niet absoluut wel 

10-19 absoluut 2 l 3 1 2 9 
procentueel 22.2 11. l 33.3 11.1 22.2 

20-49 absoluut 7 6 4 6 1 24 
procentueel 29.2 25.0 16.7 25.0 4.4 

50-99 absoluut 2 4 4 3 0 13 
procentueel 15.4 30.8 30.8 23.l 

100-199 absoluut 0 4 1 6 0 11 
procentueel 36.4 9.1 54.5 

200-250 absoluut 0 2 0 0 0 2 
procentueel 100 

Anders 1 0 0 0 0 1 

Totaal 12 17 12 16 3 60 

Tabel 7.3 Eerste oordeel of het hedrijf :e!r denkt of hl'! rnn het Garnntiesteisel gehmik :011 H"illen maken aj)wnkelijk ge
steld rnn de grootte 1·a11 de hednj\'l'n 

Tweede oordeel 1 wet:rl!el!even or een schaal van ·· 1 ·· tot ··5·· 1 

Grootte van het bed1ijf 1 2 3 4 5 Totaal 

(in aantal werknemers) ahsoluut niet absoluut wel 

10-19 absoluut 2 3 0 4 0 9 
procentueel 22.2 33.3 44.4 

20-49 absoluut 8 5 1 8 1 23 
procentueel 34.8 21.7 4.3 34.8 4.3 

50-99 absoluut 2 3 6 2 0 13 
procentueel 15.4 23.l 46.2 15.4 

100-199 absoluut 2 2 2 4 1 11 
procentueel 18.2 18.2 18.2 36.4 9.1 

200-250 absoluut 0 1 1 0 0 2 
procentueel 50 50 

Anders 0 l 0 0 0 1 

Totaal 14 15 10 18 2 59 

Tabel 7.4 Tweede oordeel of het bedrijf den la dat het 1·an het Garantiestelsel gebruik :ou willen maken aj7wnkelijk van de 

grootte van het bedrijf (]missing wilue16 ) 

7.3.3. De indirecte methode 

Het conceptuele model veronderstelt verbanden tussen de factoren. die vervolgens in de telefonische 
enquête geoperationaliseerd zijn (zie 6.5). Om een uitspraak over deze factoren te kunnen doen is er als 

!5 ··Kruistabellen geven inzicht in het v.:rbancl tussen twet: v;iriabdt:n. De rijen in dt: tabd worden gevormd door de 

waarden van de eerste v;iri;ihde en de kolommen door dt: waarden van dt: tweede vJ.riabele. Iedere comhinatie van 

waarden levert een cel op. Hierin wordt doorgJ.ans ht:t aantal waarnt:mingen gezet dat die betreffende combinatie van 

waarden oplevert'". [Huizingh: 1995] 

16 Missin!! value is de cate<•o1ic ··!!een antwoord'" '"niet in!!evuld"" of ··niet-controleerbJ.ar ·· [BaJ.rda: 19901 
...... ~ .._ '-
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eerste gekeken in hoeverre de vragen die nmtrent een heraallk factor zijn gesteld samen11angen. Dit is 
gebeurd door middel van een factoranalyse 1 7. 

In bijlage JO zijn de factonnarrici opgenomen waarin de vari;:ihelen weergegeven staan. De nieuwe vari
abelen staan in tabel 7.5 weergegeven. Hkrin hehhen de nieuwe factoren een nieuwe naam gekregen. 
gebaseerd op die variabelen die de factor her zwaarst heralen c.q. beïnvloeden (factorlading rond .50 of 
hoger). 

Milieu-attitude 

l. Attitude ten aanzien van 
economische voordelen 

2. Attitude ten aanzien van 
procesveranderingen 

3. Attitude ten aanzien van 
bedrijfstechnische veran
derin llen 

4. Attitude ten aanzien van 
het beleid van de overheid 

5. Attitude ten aanzien van 
hun economische ositie 

6. Attitude ten aanzien van 
de contacten met de over
heid 

7. Attitude ten aanzien van 
hun invloed o het milieu 

8. Attitude ten aanzien van 
de technologisch haalbaar
heid 

9. Attitude ten aanzien van 
schoner werken 

10. Attitude ten aanzien van 
verplichting door de over
heid 

Sociale nonn met hetn:k
king tnt het milieu 

!. Binnen de hranche
stimulering 

2. Buiten de hram:he
stimulering 

3. Toeleveranciers c.4. 
afnemend<: bedrijven 
(klanten )-stimu le1in g 

Eigen-dl.:cti vit.:i t 

l. 

3. 

Bedrijfsmatige 
invloed 

Prncesmatige 
invloed 

Invloed van 
stofmaatregelen 
in het beclri i f 

Tabel 7.5 De variabelen in de her concep111ele model geopemrionaliseerd infocroren 

. .\ttitudt: ten aanzien van 
ht!t Ciarantiestelsel 

l. Attitude ten aanzien 
van financiering 

2. Attitude ten aanzien 
van methode van 
donrl ichtin g 

3. Attitude ten aanzien 
van de toelichtings
k:iarten 

Bij de indirecte methode wordt er gezocht tussen de relaties die er zijn volgens het conceptuele model. 
Om dit te bepalen. is er gebruik gemaakt van com~latie- en regressieanalyse 1x. De correlatie-analyse 
geeft aan of er verbanden zijn tussen de geselecteerde variahelen en welke richting het verband heeft. In 
tabel 7.6 tot en met tabel 7.10 staan l :ze cnrrelatie-cnët1iciënren weergeven met de vermelding erbij als 
deze coëfficiënt negatief is. Om de resultaten duidèlijk aan te geven staan de significante correlatie
coëfficienten gemerkt:* houdt in dat de overschrijdingskans kleiner of gelijk is aan .05; **houdt in dat 
de overschrijdingskans kleiner of gelijk is aan .Ol. Er is tweezijdig getoetst. 

17 "Factoranalyse is een techniek die toepasbaar is wann.:a m.:1i. gege,·ens heeft verzameld LW<:r met:rclere variabelen. 
Men wil nu de onderlinge samenhang tussen de vanabekn bondig heschrijven in termen van .:en kleiner aantal nieuwe 
variabelen. Bij een factoranalyse zoekt men dus via het waargenllmt:n verband tussen een aantal variahden. naar de 
achterligggencle grootheden nf factoren. lî..:ze factnren vatten de inf,,nnatie sam..:n die eer.st heslnten zat in een aantal 
oorspronkelijke variabelen." [Oerkmans e.a.: l 'J'J:2] 

18 "Co1Telatie- en regressie-analyse zijn twee technieken die gehruikt als een lineair verband tussen twee variahelen 
wordt verondersteld. Con-elatie-analyse geeft een indruk van de samenhang tussen twee variabekn waarbij het mo
gelijk is te con-igcren voor de invloed van andere variabelen. Regres.sie-anlalyse prnbe.:rt een nunH:rieke vaklaring te 
geven van de afhankdijke variabelen dllnr e.:n llf meer nnafhankdijk.: variabelen." [ H uizingh: l ')l)) 1 
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correlatie- p F r verklaarde 
coëfficient variantie 

Milii:u-attitude l -.18 -.06 .66 .66 .00 
2 -.03 -.08 .58 .58 .Ol 
3 -.04 .02 .91 91 00 
4 .18 .22 .10 .10 .05 
5 .00 .03 .81 .05 .00 
6 .02 .02 .87 .87 .00 
7 .08 .16 .24 .24 .02 
8 -.0 l .03 .8:2 .82 .00 
9 .02 .02 .90 .90 .00 

10 .09 .08 .54 .54 .01 

Sociale norm l -.09 -.07 .57 .57 .01 
2 -.02 -.01 .92 .92 .00 
3 .00 .17 .19 .19 .03 

Eigen-dfectiviteit 1 .06 .07 .G3 .63 .00 
2 .12 .14 .29 .29 .02 
3 -.15 -.12 .3G .36 .OZ 

Tabel 7.6 Ui1komsten van de correlalie- en regrcssieanalvse op de ajlwnkelijke rnri11hele "Croorre" 

co1Telatie- ~ r 
coftïcient 

Milieu-attitude .20 
2 -.22 
3 .01 
4 -.05 
5 .02 
6 .18 
7 .26 
8 -.03 
9 -.11 

10 -.13 
Sociale norm .12 

2 .10 

Tabel 7. 7a Uitkmmren van de correla1ie- en regressieanalyse op de afhankelijke rnriahele "Arrir11de Caranliestelsel: 

Financiering" 

correlatie-. p F p verklaarde 
coëfficient variantie 

Milieu-attitude l .03 
2 -.07 
3 * .33 
4 .04 
5 .21 
6 .09 
7 .13 
8 * -.29 
9 .09 

10 *-.32 

Sociale norm -.02 
2 -.02 

Tabel 7.7b Ui1komsten rnn de correlatie- en regressieanalvse op de ajlwnkclijkt: rnri11hcle "..\rrir11de Garnncieslelsel: 
Me1hode van doorlichring" 
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correlatie- p F p verklaarde 
coëftïcient variantie 

Milieu-attitude .03 
2 .J2 
3 .05 
4 .05 
5 .JO 
6 .J6 
7 .2J 
8 -. J5 
9 -.12 

JO -.J 7 
Sociale nonn J -.04 

2 .JO 

Tabel 7.7c Uitkomsten rnn de correlatie- en regressieanalvse op de aflwnkefijke 1·ari11bele "Attiwde Garantiestelsel: 
Toelichtingskaanen" 

Attitude ten aanzien van 
het Garantiestelsel 

Eigen-effectiviteit 

2 
3 

2 

com!latie-
cnëfficient 

.J9 

.26 
02 
.19 

-.04 

p F p verklaarde 
variantie 

Tabel 7.8a Uitkmmten van de correlatie- en regressieanalyse op de ajlwnkclijke rnriabele "Intentie: Eerste oordeel" 

Attitude ten aanzien van 
het Garantiestelsel 

Eigen-effectiviteit 

2 
3 

l 
2 

correlatie
coëfficien t 

** .49 
** .37 

.01 

-.09 
-.10 

verklaarde 

Tabel 7.8b Uitko11wen van de correlatie- en regressieanalyse op de aflwnkelijke rnriabele ''Intentie: Tweede oordeel" 

Interne banières 

correlatie
coëfficient 

p F p verklaarde 

Tabel 7.9a Uitkomsten van de correfmie- en regressieanalvse op de ajlwnkefijke 1·ariabefe "Eigen-effec1i1·i1ei1: Bedrijfs
matig" 

Interne harrières 

COITt.!!atil!
COëftïcient 

p F p verk!aJrcle 
variantie 

Tabel 7. 9b Ui1koms1en mn de correfarie- en regressieanalyse op de ajlwnkelijke rnria/Jele "Eigen-ejfl'Ctivireir: Procesma
tig" 
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correlatie

coëfficient 
p verklaarde 

variantie 

Tiid voor de P S 
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Tabel 7.9c Uirkomslen rnn de correl<uie- en regressieana!Yse op de afhankelijke rnriabele "Eigen-effecrivireir: Srofmam

regeu:n ·· 

Externe harrières Ei!!en bïclrn!!e 

Vm1rfinancicrin!! 

COITelatic

coëfficient 

.01 

.01 

.08 

p F p verklaarde 

variantie 

Tabel 7.JOa Uirkomsten 1·an de correlarie- en regressiea11alvse op de aj]wnkl:'iijke rnriabele "/nrerne barrières: Tijd voor 
de preveniie quick scan,. 

Externe harrières 

Voortïnancie1in !! 

correlatie

coëftïcient 

.04 

.00 

F p verklaard.: 

Tabel 7.JOb Uirko111sren 1·a11 de correlatie- en regressieana/_,·se op de aj]wnkclijkc Hrriabele "/nrerne barrières: Tijd voor 

de uirgehreide doorlichting" 

Uit de tabel 7.6 tot en met tabel 7.10 blijkt dat er een aantal relaties die wel uit de literatuur naar voren 
gekomen zijn (hoofdstuk 3 en 4). nier uit de gegevens naar voren zijn gekomen. Hierbij moet benadruk."! 
nogmaals worden dat het niet de vr;iag is of genoemde variabelen er al dan niet zijn: het is de vraag of 
er rel;ities zijn tussen deze variabelen. 

Als eerste blijkt dat er geen significante samenhang best;i;it tussen grootte en de drie intentie
determinaten (milieu-anitude. sociale norm met betrekking tot het milieu en de eigen-effectiviteit). Vol
gens Rogers ( 1983) is de grootte van het bedrijf echter één van de belangrijkste factoren van innovatie-
geneigdheid. Uit de gegevens komt dit niet naar voren. · - ...... _._ 

Als tweede blijkt. dat er geen significante relatie is tussen de sociale norm met betrekking tot het milieu 
en met de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel; de relatie tussen de milieu-attitude en de attitude 
ten aanzien van het Gar;intiestelsel blijkt (gedeeltelijk) wel significant te zijn. De verklaring voor het feit 
dat er geen significante relatie is gevonden tussen de soci;ile norm met betrekking tot het milieu en de 
attitude ten aanzien van het Garantiestelsel is tweeledig. Het kan zijn d;it de sociale norm met betrek
king tot het milieu geen invloed heeft op het doen en bten van het bedrijf en dus ook niet op de attitude
vorming ten aanzien van het Garantiestelsel. Uit de antwoorden die de meeste geënquêteerden gaven op 
de vraag of ze gewezen worden op pn~ventiemngelijkheden in het bedrijf door de genoemde instanties 
blijkt uit figuur 7.4 dat alleen bij de heonrdeling nver de branche-org;inisaties niet overwegend negatief 
is. 

Bij de analyse of er significant verschillende heoordelingen gegeven worden aan de verschillende in
stanties. blijken slechts een aantal verbanden significant van elkaar te verschillen. Het gaar hier om de 
beoordeling tussen de overheid en milieu-groeperingen (significantie van .00). de overheid en collega's 
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Figuur 7.4. Mare waarin inscancies bedriji'en wijzen op afval- en emissiepre1·entienwgelijklzeden binnen lier bedrijf 

uit andere bedrijven (significantie van .00) en tussen deze collega's en de eigen werknemers 
(significantie van .03). 

Het kan ook zijn dat de sociale norm nog geen invloed kan hebben op de attitude-vonning ten aanzien 
van het Garantiestelsel, omdat het Garantiestelsel (nog) niet operationeel is. Doordat het Garantiestelsel 
(nog) niet operationeel is. kan het bijvoorheeld zijn. dat het bedrijf niet de relatie legt tussen het milieu 
en het Garantiestelsel. 

Als derde blijkt dat er geen significante relatie is tussen de eigen-effectiviteit en de intentie tot meewer
ken aan het Garantiestelsel; de relatie tussen de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel en de inten
tie tot mee werken aan het Garantiestelsel blijkt wel significant re zijn. De verklaring voor het feit dat de 
relatie tussen de eigen-effectiviteit en de intentie tot meewerken aan het Garantiestelsel niet significant 
blijkt te zijn, kan ook zijn ontstaan doordat het Garantiestelsel nog niet operationeel is. Hierdoor wordt 
er niet verwacht dat het Garantiestelsel van nut kan zijn voor het bedrijf. vanwege wat voor reden dan 
ook. In bijlage 11 is een lijst opgenomen van de redenen die gegeven worden door de bedrijven om geen 
gebruik van het Garantiestelsel te maken. Uit deze lijst blijkt, dat er wel een verband is tussen eigen
effectiviteit en de intentie tot meewerken aan het Garantiestelsel, alleen dat het niet significant aange
toond is. 

Als vierde blijkt, dat er geen verbanden zijn tussen de interne barrières met de eigen-effectiviteit en met 
de externe barrières. Ook hierbij luidt de verklaring dat dit waarschijnlijk komt, doordat het Garantie
stelsel (nog) niet operationeel is. Hierdoor is er bij bedrijven geen zicht op wat de interne en de externe 
barrières zijn. 

Ten slotte blijkt uit de correlatie-analyse dat een aantal verbanden negatief zijn. Ten eerste blijkt het zo 
te zijn dat als een afval- en emissiepreventiemaatregel bijvoorbeeld technologisch haalbaar is, dan heeft 
dit een negatief effect op de attitude die de bedrijven hebben ten aanzien van de methoden van doorlich
ting. Ten tweede blijkt het zo te zijn dat. als afval- en emissiepreventie minder dwingend door de over
heid opgelegd wordt. dit in een posiriever attitude ten aanzien van het Garan1iestelsel resulteert. 
Dcxx middel van regressie-analyse kan er vervolgens gekeken worden of de gevonden verbanden ook 
causale verbanden zijn. "Regressie-analyse levert een vergelijking op waarmee de athankelijke variabe
len kan worden voorspeld op basis van de onatllankdijke variabele(n)." [Huizingh; 1995]. De voor-
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naamste vraag hierbij is: welke factoren bepalen welke variabelen. In de tabellen staan de regressiecoëf
ficient (~).het significantieniveau (F). overschrijdingkans (p) en de verklaarde variantie. 

Uit tabel 7.6 tot en met tabel 7. 10 hlijkt dat de sociale norm met betrekking tot het milieu en de eigen
effectiviteit geen invloed hebben np de bepaling van de de intentie om mee te werken aan het Garantie
stelsel. Alleen de milieu-attitude en de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel blijken van belang te 
zijn. Zoals al eerder is aangegeven kan het een aantal redenen hebben dat de sociale nonn met betrek
king tot het milieu en de eigen-effectiviteit geen rol van betekenis spelen. De voornaamste verklaring ligt 
erin. dat het Garantiestelsel (nog) niet operationeel is. 

Het blijkt dat de correlatie- en de regressie-analyse niet dezelfde variabelen selecteren. Dit heeft onder 
meer te maken met het feit. dat de correlatie-analyse zoekt of er significant verband is en de regressie
analyse een causaal verband. De relaties "Beleid van de overheid" met "Methoden van doorlichting" en 
"Wordt opgelegd door de overheid" met "Methoden van doorlichting" zijn geen causale verbanden. 
maar wel significant. De relatie "Methoden van doorlichting" met "Eerste oordeel" is daarentegen een 
causaal verband. maar niet een significant verband. Daarnaast is de correlatie-analyse. die in dit ver
band gehanteerd is (de Spearman correlatiecoëfficiënt 19) gericht op ,)rdinale variabelen en de regressie
analyse op interval variabelen. Beiden laten echter zien dat er slechts twee verbanden zijn: tussen de 
milieu-attitude en de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel en russen de attitude ten aanzien van 
het Garantiestelsel en de intentie tot meewerken aan het Garantiestelsel. 

7.4 Bepaling van de juistheid van de hvpothesen 

7.4.1 Alr!emeen 

Zoals al aangegeven is in inleiding van dit hoofd<>tuk. worden in dit hoofdstuk ook de hypothesen ge
controleerd. Uit 7.3 is gebleken dat er geen significant verband is gevonden tussen de grootte en rnilieu
attitude. de sociale norm met betrekking tot het milieu en eigen-effectiviteit. Gezien het feit dat er hierbij 
gekeken wordt naar de algemene trend. is er een andere analysetechniek toegepast. Door middel van 
kruistabellen. de Kruskal-Wallistoets en de Mann-Witney-U-test20 wordt er gekeken of er een mogelijk 
verschil bestaat tussen de verschillende grootte van de bedrijven en hun gedrag om gebruik te maken 
van het Garantiestelsel. 

7.4.2 Analvse van hypothese l 

Hypothese l luidt dat naarmate een bedrijf kleiner is. de attitude ten opzichte van het Garantiestelsel 
negatiever is. waardoor het bedrijf minder geneigd is om mee te werken aan het Garantiestelsel. Hieruit 
blijkt dat de grootte van het bedrijf athankelijk wordt gesteld van de attitude van het Garantiestelsel. 
Volgens het conceptuele model kan dit op twee manieren: direct (grootte van het bedrijf rechtstreeks te 
koppelen de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel) en indirect (grootte van het bedrijf via rnilieu
attitude naar de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel). In tabel 7. 1 l en tabel 7. 12 staan zowel de 
directe als de indirecte methode via de Kruskal-Wallistoets geanalyseerd. 

19 "De Spearman i:orrc:ilticcoëftïciënt wordt gebruikt voor et:n als t:r gt:cn interval of ratio variahden en een bivariate 

nonnale verdeling wordt vi;:ronclt:rstelt. Het is t:en voorbeeld van niet-parametrisch..: maatstaven en kunnen gebruikt 

worden als de variabelen minimaal ordinaal zijn." [Huizingh: 1995] 

20 "De Mann-Withney toets wordt gebruikt om vast te stelkn of twee steekproeven afkomstig zijn uit d..:zelfde populatie. 

Feitelijk betekent dit dat of de heid<.: groepen dezdfdl! mediaan ht:bben."" [Huizingh; l 9LJ5] 
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Milieu-attitude 

l 1 2 1 3 1 4 i 5 1 6 1 7 1 8 19 1 10 

\!rüOtte .2<J 1 .78 1 .99 1 .72 1 .89 1 .83 1 .44 1 .35 1 .50 1 

Tabel 7.11 Groocte mn het bedrijf met de milie11-a11i111de (indirecte methode) via de Kmslwl-Wallisroets 

Attitude ten aanzien van het Ciarantiestelsel 

l 2 3 

grootte .66 .69 .02 

* 
Tabel 7.12 Groolle 1·an het bedrijf met de a11i111de ten aan-;.ien rnn her Garantiestelsel (directe 111crhode volgens de Krus

kal- WallisLOets) 

Uit de tabel 7 .11 en 7 .12 blijkt dat alleen de grootte van het bedrijf rechtstreeks afüankelijk is op de 
attitude ten aanzien van het Garantiestelsel en dan alleen op de derde factor h.iervan "Financiering". Om 
vervolgens te bepalen welke variabelen significant van elkaar verscbllen. is er gebruik gemaakt van de 
Mann-Withney-U-test (zie tabel 7.13). 

Uit tabel 7.13 blijkt dat een aantal groepen significant verschillen war betreft hun attitude ten aanzien 
van het Garantiestelsel specifiek met betrekking tor "Financiering". Her blijk.1 dar in de grootte-klasse 
van 20-49 significant anders gedacht wnrdt over de "Financiering" dan de grootte-klasse 100-149 en 
200-250. Bij beide verschillen blijk.1 de grootte-klasse 20-49 positiever geantwoord te hebben dan 
grootte-klassen 100-149 en 200-250. Hoewel er dus een significant verschil is. blijkt de hypothese dat 
naannate een bedrijf kleiner is. de attitude ten opzichte van het Garantiestelsel negatiever is. waardcxx 
het bedrijf minder geneigd is om mee re werken aan het Garantiestelsel hier niet a.angetoond kan wor
den. 

100-14') 150-199 200-250 ;meiers weet niet 

10-19 l.00 .81 .51 .14 .28 .83 
20-49 .02 .01 .10 .02 .81 .48 

** * 
50-99 .55 .34 .09 .34 .53 
100-149 .05 .21 .53 
150-199 .32 .32 
200-250 .22 

anders .32 

Tabel 7.13 Ui1komst van de Mann-Wirhnev-U-test weergegeven in m•erschrijdingskansen 

7.4J Analvse van lwporhese 2 

Hypothese 2 luidr dar naarn1are een bedrijf groter is. de inschatting van de eigen-effectiviteit groter is, 
waardoor een externe ba.tTière (zoals de opslag bij het uitstappen van het bedrijf uit het Garantiestelsel 
na een positieve preventie quick scan) een kleinere ba.tTière is. waardoor het bedrijf meer geneigd is om 
mee te werken aan het Garanriesre!sel. Hieruit blijkt dat grootte afüankelijk gesteld wordt van de eigen
effectiviteit en van de externe banières. Om re kijken of er mogelijke verbanden zijn russen de grootte 
en de eigen-effectiviteit en de externe barrières is er bij de analyse gebruik gemaakt van kruistabellen en 
van de Kruskal-Wallistoets. 

.21 
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Ei\!en hiidra\!e door het hedriif 

G roone van het hedrij f l 2 3 4 5 
ahsoluut niet absoluut wel 

10-19 absoluut 6 0 3 0 0 
rrncen tueel 76.6 33.3 

20-49 absoluut 13 0 2 6 2 
nrncentued 56.5 8.7 26.l 8.7 

50-99 absoluut 7 3 0 2 1 
rrncentueel 53.8 23.l 15.4 7.7 

100-199 absoluut 6 0 2 3 0 
rrocentueel 54.5 18.2 27.3 

200-250 absoluut 0 1 1 0 0 
nrocentueel 51) 50 

Anders 0 l 0 0 0 

Totaal 33 4 8 11 3 

Tabel 7.14 Eigen bijdrage van het bedrijf aflwnkelijk 1·a11 de grooHe \'{/n her bedrijf (missing value) 

Voorfir ~ncie1in\! 

Grootte van het bedrijf l 
,., 

3 4 

1 

5 '-

Jhsoluut niet ahsnluut wel 

10-19 absoluut 3 2 
,., 

2 0 ,_ 

rrocen tuee 1 33.3 22.2 22.2 22.2 

20-49 absoluut 3 4 4 8 4 
rrocentueel 13.0 60.9 60.9 34.8 17.4 

50-99 absoluut 4 3 3 l 2 
rrocentucel 30.8 23.l 23.l 7.7 15.4 

100-199 ahsnluut 1 3 4 l 2 

rrncentueel 9.1 27.3 36.4 9.1 18.2 

200-250 absoluut 1 1 0 0 0 
procentueel 50 50 

Anders 0 l 0 0 0 

Totaal 12 14 13 12 8 

Tabel 7.15 Voo1jinanciering afhankelijk van de grootre 1·a11 her bedrijf ( 1 missing rn/11e) 

Aansluitin\! rekenmodel 

Grootte van het hechi j f ja Wl!et niet nee Totaal 

10-19 absoluut 4 2 2 8 

procentueel 50.0 25.0 25.0 

20-49 absoluut 12 3 7 22 
rroc .ntueel 54.5 13.6 31.8 

50-99 absoiuut 5 4 2 l l 
procentueel 45.5 36.4 uu 

100-199 absoluut 4 4 3 11 
procentueel 36.4 36.4 27.3 

200-250 absoluut 0 0 2 2 
procentueel 100 

Anders l 0 0 l 

Totaal 26 13 16 55 

Totaal 

9 

23 

13 

11 

2 

l 

59 

Totaal 

9 

23 

13 

11 

2 

l 

59 

Tabel 7.16 Aansl11iring rekenmodel bij het reken11wdel gehanrcerd in her /Jcdrijla/ltankelijk rnn de groolle (5 missing 

va/11es) 

59 
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Ons lal! na i:en nositieve nrevi:ntie quick scan 

Grootte van hi:t bedrijf l 2 3 4 5 Totaal 
absoluut nii:t absoluut wel 

10-19 absoluut 3 1 2 2 1 9 
nrocentui:el 33.3 ll. l 22.2 22.2 11.1 

20-49 absoluut 3 3 5 9 4 24 
nrocentueel 12.5 12.5 20.8 37.5 16.7 

50-99 absoluut 2 0 3 6 2 12 
nrocentuet!l 15.4 23.l 46.2 15.4 

100-199 absoluut 1 2 3 5 0 11 
nrocentueel 9.1 18.2 27.3 45.5 

200-250 absoluut 1 0 0 1 0 2 
nrocentueel 50 50 

Anders 0 0 0 1 0 1 

Totaal 10 6 14 23 7 60 

Tabel 7.17 Opslag na een posi1ic1·e pre\'enrie lft1ick scan afhankelijk l'Cm de grooue ( J missing value) 

Tabel 7.14 tot en met tahel 7.17 laat niet duidelijk een verschil zien dat er een mogelijk significant ver
schil zit tussen de grootte van een bedrijf en de externe barrières. Om hier echter zeker van te zijn, is er 
vervolgens nog een Kruskal-Wallistoets uitgevoerd (zie tabel 7.18). 

Extern<: hanières 

eigen bijdra- voor- aansluiting opslag na een 
~e financiering rekenmt:thodi: positieve PQS 

grootte .84 .24 .39 .79 

Tabel 7.18 Groolle van her bedrijf met exrerne barrihes 1'Îa de Krnskal- Wa/lisroers 

Er blijken geen directe significante verhanden te zijn tussen de grootte van het bedrijf en de externe 
barrieres. Daarnaast kan er gekeken worden of de grootte significant afüankelijk is van de eigen
effectiviteit. Ook voor de analyse van dit prohleem is gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallistoets (zie 
tabel 7.19). 

Ei gen-effectiviteit 

1 1 2 1 3 
!!rootte .77 1 .64 1 .54 

Tabel 7.19 Grootte van her bedrijf11u'I cigen-1:/feclil'ileir i·ia de Kmskal-Wallisroers 

Ook hierbij blijkt dat de grootte van het bedrijf geen invloed heeft op de eigen-effectivteit. 

De hypothese dat naarmate een bedrijf groter is. de inschatting van de eigen-effectiviteit groter is, waar
door een externe b:mière (zoals de opslag bij het uitstappen van het bedrijf uit het Garantiestelsel na 
een positieve preventie quick scan) een kleinere barrière is. waardoor het bedrijf meer geneigd is om 
mee te werken aan het Garantiestelsel kan hier niet aangetoond worden. 

7.4.4 Analvse van hvpothese 3 

Hypothese 3 luidt dat naarmate een bedrijf kleiner is, de inschatting van de eigen-effectiviteit kleiner is 
(waardoor ze geen afval- en preventiemogelijkheden zien in hun eigen bedrijf en hun eigen belasting (te) 
laag inschatten) waardoor het bedrijf minder snel geneigd is om mee te werken aan het Garantiestelsel. 

Zoals al gebleken is uit de analyse van hypothese 2 is er geen significant verband tussen de grootte van 
het bedrijf en de eigen-effectiviteit. In de telefonische enquête is er gevraagd naar de mate waarin een 
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bedrijf zelf nog mogelijkheden ziet om afval- en emissiepreventiemaatregelen in het bedrijf in te voeren. 
In tabel 7.20 staat dit in een kruistabel weergegeven hoe hier op geantwoord werd athankelijk van de 
grootte van het bedrijf. 

:vln!!eliikheden t\lt invneren van Dreventier..a:Hrc!!elcn in ei!!en hedriif 

Grootte van het bedrijf l 2 3 4 5 Totaal 

ahsoluut niet absoluut wel 

10-19 absoluut 3 l 2 l 2 9 
procentueel 37.5 6.7 11.I 7.7 40.0 

20-49 absoluut 4 7 6 5 2 24 
procentueel 50.0 46.7 3:U 38.5 40.0 

50-99 absoluut 1 3 5 3 0 12 
procentueel 8.3 25.0 41.7 25.0 

100-199 absoluut 0 3 4 3 1 11 
procentueel 27.3 36.4 27.3 9.1 

200-250 absoluut 0 1 l 0 0 2 
procentueel 50 50 

Anders 0 0 0 l 0 l 

Totaal 8 15 18 13 5 59 

Tabel 7.20 Groolte rnn her bedrijf' ajhankelijk 1·an war de eigen 11wning is l'an her bedrijf mer bei rekking tor war ::.ij ::.elf 

::.ien aan mogelijk/zeden ror inl'(1eren rnn qfi·al- en emissiepren'ntiemaarregelen ( l missing value) 

De kruistabel geeft niet aan dat er reden is om te veronderstellen dat er significante verschillen zijn tus
sen de verbanden. Om hier echter zeker van te zijn is er een Kruskal-Wallistoets gedaan. De waarde die 
deze toets oplevert is een significantie van .92. Ook deze waarde geeft aan. dat er geen sprake is van een 

· significant verschil tussen de verschillende grootte-klassen. 

De hypothese dat naarmate een bedrijf kleiner is. de inschatting van de eigen-effectiviteit kleiner is 
(waardoor ze geen afval- en emissiepreventiemogelijkheden zien in hun eigen bedrijf en hun eigen be
lasting (te) laag inschatten) waardoor het bedrijf minder snel geneigd is om mee te werken aan het Ga
rantiestelsel hier niet aangetoond kan worden. 

7.5 Bepaling van de juistheid van het conceptuele model 

7.5.1 All!emeen 

In hoofdstuk 4 zijn een aantal verbanden tussen de verschillende variabelen verondersteld. In eerdere 
analyses is al aangetoond. dat een aar.ral van deze verbanden niet in de gegevens naar voren zijn geko
men. De enige verbanden die volgens de gegevens naar voren zijn gekomen. zijn verbanden tussen de 
milieu-attitude en de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel. tussen de attitude ten aanzien van het 
Garanriestelsel en de intentie en tussen grootte van het bedrijf en de attitude ten aanzien van het Garan
tiestelsel. Bij de analyse van het conceptuele model is het van belang te bepalen welke variabelen daad
werkelijk gevonden zijn en welke niet. In deze paragraaf wordt onderzocht waar er nog meer mogelijke 
verbanden kunnen zijn indien de eerdere analyses daar een indicatie toe geven. 

7.5.2 Controleren van Qe2even verbanden 

Zoals al in de inleiding van deze paragraaf gesteld is. zijn de verbanden die verondersteld zijn in het 
conceptuele model niet teruggevonden in de gegevens. In 7.'J en in 7..+ is hier al uitgebreid op ingegaan. 
De analyse die in deze paragrafen gehanteerd is. hebhen laten zien dat er een aantal verbanden kunnen 
zijn die niet verondersteld zijn in hd conceptuele model. 
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7.5.3 Controleren van mo!!elijke verhanclen naar voren !!eknmen in eerder analvses 

Uit de eerder gedane analyses is gehleken dat er indirect verhand is tussen de milieu-attitude en de in
tentie tot meewerken aan het Garantiestelsel via de anjtude ten aanzien van het Garantiestelsel. Gezien 
het feit dat er een indirect verband is. zou het kunnen zijn dat milieu-attitude een rechtstreeks verband 
heeft op de intentie tot meewerken. lnilien het verband aanwezig is. is het tevens de vraag hoe dit ver
band loopt en hoe sterk het is. Om dit te kunnen bepalen is er regressie-analyse gebruikt. Indien dit ver
band niet aanwezig is. zou het niets toe moeten voegen aan de verklaarde variantie die naar voren is 
gekomen in tabel 7.8a en tabel 7.8b. 

Milieu-attitude Attitude ten aanzien van 

het Garantiestelsel 

3 5 8 l 2 

Intentie p p p p p signif F verklaarde 

variantie 

eerst oordeel .29 .39 .26 ·····•<>>•• ·>·{{ /(••{{/••·•·>·•········ .00 .31 

tweede oordeel f:•:•:•///•: <>•··+? .34 • j ·,·,·,·,·,········· .57 .37 .00 .39 

Tabel 7.21 Regressie-analvse van milieu-arriwde en auir11de ren {JCln;,ien \'{/n her Gurnnriesre/sel 111er inrenrie ror llU'ewer
ken aan her Garanriesrelsel 

Indien echter de waarden met elkaar vergeleken worden. dan blijk het dat de variantie verschillend te 
zijn. De verklaarde variantie van de milieu-attitude en de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel 
samen blijkt op beide oordelen groter te zijn dan de verklaarde variantie van de attitude ten aanzien van 
het Garantiestelsel apart (eerste oordeel: .12 tegen .31; tweede oordeel .33 tegen .39). Tevens blijkt. dat 
indien er gebruik gemaak.1: wordt van de methode "Stepwise"2 1• bij het eerste oordeel met betrekking tor 
de intentie niet geselecteerd wordt. terwijl dit wel gebeurt indien het recl1tstreekse verband onderzocht 
wordt. 

Ook is uit eerdere analyses gebleken. dat de grootte van het bedrijf een rechtstreeks verband heeft op de 
attitude ten aanzien van het Garantiestelsel. Als er echter door middel van regressie-analyse met de 
grootte van het bedrijf en de milieu-atitude met de attjrude ten aanzien van het Garantiestelsel blijk.1 dat 
(als er gewerkt wordt met de methode "stepwise") grootte van het bedrijf niet geselecteerd wordt. De 
attitude ten aanzien van het Garantiestelsel wordt niet verklaard door de grootte van het bedrijf. 

Wat uiteindelijk het resultaat is van de analyse van het conceptuele model zijn de verbanden weergege
ven in figuur 7.S. Dit houdt echter niet in dat de verbanden die weergegeven staan niet bestaan. Ze zijn 
echter niet aangetoond in de analyse. In figuur 7.5 is het uiteindelijke gedrag niet meegenomen. 

21 ··Bij stepwise worden de variahelen t!t.!n vol1r é.Sn in de n:gressit:vergelijking opgenomen indien zij voldot:n aan het 

opnamecriteium (een maximak overschrijdingskans of el!n minimak F-waarde). Bij het opnemen van nit:uwe varia

belen is ook de reeds in de vt:rgdijking opgl!nmeomen variahl!!l!n worclt!n bt:oorclt!t:lcl op basis van ht:t verwijderings

criteium." [Huizingh; 1905] 
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Oordeel Oordeel 

········--······················ I Il 
3: .29 
5: .39 .34 
8: .26 

:················ Milieu-attitude : 
1 • : 

l/~l 1 

Intentie tot meewerken 
aan het Garantiestelsel 

: T !....-.+ Attitude ten aanzien " ................ 
van het Garantiestelsel Oordeel Oordeel 

I Il 
1: .57 

" ............ " .................. 
2: .37 

Figuur 7.5 Verbanden d. :angeroond ::.ijn in her concepruele model door middel van analyse mee de f3 erhij venneld 

7.6 De praktische analvse van de invulling van de verschillende aspecten van het Garantiestelsel 
"No cure. no pav" 

7.6.1 Alfzemeen 

63 

In deze paragraaf wordt heschreven wat de prak.1ische uitkomst van de telefonische enquête is. Wat 
vinden de bedrijven nu van de specifieke punten van het Garantiestelsel en hoe zou het volgens hen ver
beterd kunnen worden. 

7.6.2 Daadwerkelijke heoordelin!! van het Garantiestelsel "No cure. no pav": of ze er al dan niet 
izehruik van willen maken 

Het blijkt dat bedrijven het stelsel een goed initiatkf vinden. Van de geënquêteerde bedrijven antwoordt 
80% dat ze het een goed initiatief vinden om een dergelijk stelsel op te starten. Als er echter gevraagd 
wordt aan de '1edrijven hoe zij denken dat het bedrijfsleven gestimuleerd kan worden om met afval- en 
emissieprevL :ie aan de slag te gaan. dan wordt het Garantiestelsel slechts één maal genoemd. De voor
keur van bedrijven ligt bij het verspreiden van informatie over de positieve effecten van afval- en emis
siepreventie (bijna 3Ö% van de bedrijven geeft dit als ant~cxxd). De helft van de bedrijven geeft aan dat 
zij behoefte hebben aan meer infonnatie over afval- en emissiepreventie. De bedrijven willen branchege
richte infonnatie, waarin duidelijk aangegeven staat wat de mogelijkheden zijn op het gebied van afval
en emissiepreventie. 

7.6.3 Oordeel over de preventie quick scan en de uit2ehreide preventie dcx1rlichting 

Uit vooronderzoek is gehleken dat een preventie quick scan meer positief beoordeeld wordt dan een 
uitgebreide preventie doorlichting. Om te kijken of dit gegeneraliseerd kan worden. is er t--en soortgelijke 
vraag in de telefonische enquête opgenomen. Uit figuur 7.6 hlijkt dat de preventie quick scan positiever 
wordt beoordeeld. dan de uitgehreide preventie dnorlichti ng (71 l/r tegen 62% ). Ook als dit getoetst 
wordt via de Kruskal-Wallistoets hl ijkt deze henordeling significant verschillend te zijn (significantie 
van .01). Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is de doorlooptijd van de preventie quick scan korter 
dan van de uitgehreide doorlichting. Ten tweede kan het zijn. dat de lagere kosten van de preventie 
quick scan voor veel bedrijven aantrekkelijker zijn dan de kosten van de uitgehrcide preventie dcxxlich
ting (maximaal fl.3500,- tegen maximaal fl.18000.-). Dit geldt met name voor sommige kleine bedrij
ven. Niet alleen de omvang van de hedragen is een prohleem voor deze hedrijven. maar ook de omvang 
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in relatie met de kosten voor het verwijderen van de verschillende afvalstromen staan niet in verhouding 
met elkaar. Ten derde kan het mogelijk zijn. dat een bedrijf de preventie quick scan meer geschikt acht 
voor het bedrijf. Een vaak gemaakte opmerking hierbij luidt dat "het maar een klein bedrijf is en dat het 
bedrijf zo duidelijk is". 

Sommige bedrijven geven aan dat de hoeveelheid tijd. die ze zelf kunnen besteden athankelijk is van de 
periode waarin de onderzoeken plaatsvinden: buiten het seizoen kan er wel tijd gereserveerd voor wor
den. maar niet in het seizoen zelf (het is afüankelijk van het bedrijf welk seizoen er bedoeld wordt). 

beoordeling effectiviteit van de 

preventie quick scan 

4 
51% 

5 
20"/o 

12% 

7% 

2 
10% 

beoordeling effectiviteit van de 

uitgebreide preventie doorlichting 

4 
50"/o 

5 
12% 

3 
17% 

Figuur 7.6 Beoordeling van de effecciviceic van :,owel de preventie quick scan als van de 1ûrgebreide prevenrie
doorlichting, beoordeeld op een schaal oplopen van "J" tot "5 ·· 

7.6.4 Rekenmodel 

De bedrijven blijken het rekenmodel overwegend positief te beoordelen. Het rekenmodel bestaat uit de 
checklisten. de rekenmethode en de afrekening na de uitgebreide preventie doorlichting. Er zijn drie 
aspecten hieronder extra toegelicht. 

Als eerste verdienen de posten op de checklisten extra aandacht. Indien er aan de bedrijven gevraagd 
wordt of ze posten missen op de checklisten, dan mist 68% niets. De posten die door sommige bedrijven 
gemist worden op zijn: bodemonderzoek en afvalstoffen met een onderscheid tussen vloeibaar en vast. 
Tevens worden de checklisten door een aantal van de overige bedrijven gezien als te algemeen. Ze zijn 
volgens hen te summier, niet bedrijfsmatig opgesteld en is het niet duidelijk hoe ze gehanteerd gaan wor
den. Indien de checklisten gebruikt zullen worden om vanuit de algemene checklisten een bran
che/bedrijf-specifieke checklisten te maken zal deze groep hier eerder een positief cx1fdeel over vellen. 
75% van de bedrijven vindt niet dat er overbodige posten op de checklisten staan. Posten die wel als 
overbodig worden ervaren zijn: emissies van lucht en geur. Daarnaast geldt hetzelfde als wat er ge
noemd werd bij de zaken die ontbreken op de checklisten: de checklisten zijn volgens een aantal bedrij
ven te algemeen. waardoor ze niet toepasbaar zijn. 

Als tweede verdient de terugverdientijd extra aandacht. De gehanteerde terugverdientijd verschilt per 
bedrijf. Uit figuur 7.7 blijkt dat 46% geen probleem heeft met een terugverdientijd van drie jaar. 
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Ten derde en tevens als laatste verdient de afrekening na de uitgebreide preventie doorlichting nog extra 
aandacht. De bedrijven geven aan dat de afrekeningsmethode die gehanteerd wordt indien de kosten 
hoger zijn dan het resultaat (toelichtingskaart 3. bijlage 3). niet duidelijk is opgesteld. Als er echter aan 
de hand van een voorbeeld uitgelegd wordt. war de bedoeling is. dan wordt het voor de bedrijven duide
lijker. 

De afrekenigsmethode die gehanteerd wordt indien de kosten lager zijn dan het resultaat. worden over
wegend als positief ervaren (toelichtingskaart 4. bijlage 9). 

7.6.5 Opsia!l en ei!len bijdra!le 

Indien er gesproken wordt over ''opslag" dan wordt er gesproken over de eigen bijdrage die aan het 
bedrijf gevraagd wordt. als het bedrijf na een positieve preventie quick scan (baten zullen naar alle 
waarschijnlijkheid hoger zijn dan de kosten van het onderzoek) toch besluit uit het Garantiestelsel te 
stappen. Indien er gesproken wordt over "eigen bijdrage", dan wordt er gesproken over de eigen bijdra
ge die een bedrijf (mogelijk) moet gaan betalen. als het überhaupt van het Garantiestelsel gebruik wil 
maken. 

Een opslag als een bedrijf na een positieve preventie quick scan toch uit het stelsel stapt, wordt door 
slechts 27% van de bedrijven verworpen. Hoe hoog de opslag echter mag zijn, is afüankelijk van het 
bedrijf. In figuur 7.8 staan de verschillende percentages weergegeven. Van de bedrijven die geen bedrag 
aangaven. vonden enkele dat deze opslag afüankelijk moet zijn van het bedrijf: ''Vox sommige bedrij
ven is tl.50CO.- niets, terwijl het voor een bedrijf als de onze enorme bedragen zijn''. Sommige bedrijven 
gaven aan dat de opslag niet te hoog moet worden. omdat de bedragen boven een bepaalde grens moet 
worden voorgelegd aan de directie. wat het gehele proces vertraagt (bij de bedrijven. die dit aangaven. 
lag de grens op fl.5.000.-). 

Een eigen bijdrage wordt door de bedrijven verworpen. Het gaat hierbij om zowel de vaste eigen bijdra
ge voor het bedrijf als om voortinanciedng door het bedrijf. Alleen als het onderzoek het bedrijf wat 
oplevert. is het bereid om te betalen (achteraf dus). Een eigen bijdrage wordt alleen geaccepteerd. indien 
er ook daadwerkelijk resultaten voor het bedrijf oplevert. 
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7. 6. 6 Beheernrf!:misatie 

18% van de bedrijven blijkt de onathankelijkheid van de heheerorganisatie het meest belangrijk te vin
den, 8% vindt de betrouwbaarheid het belangrijkste criteria en 25% stelt geen criteria. Slechts 21 be
drijven (35%) noemen een organisatie waar het hd1eer volgens hen zou moeten komen te liggen. Er 
blijkt geen uitgesproken mening te zijn welke organisatie het meest in aanmerking komt om het stelsel te 
beheren. 
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Figuur 7.8 Hoogte van de opslag na de prei·enlie q11ick scan gerelarend aan de /.:osren van de c11lick scan 

7.6.7 Kwaliteit en eigen risico van de adviseur 

Uit de telefonische enquête is gebleken. dat de hed1ijven twijfels hebben omtrent de adviseur en de gele
verde kwaliteit van de adviseur. Een eigen risico voor de adviseur vinden de meeste daarom ook een 
goed plan ("zo hoog mogelijk eigen risico"). Dit moet echter niet ten koste gaan van zijn/haar creativi
teit. Een aantal bedrijven ziet hier ook nog een extra taak weggelegd voor de beheerorganisatie. Indien 
deze organisatie kundig is op het gebied van afval- en emissiepreventie. dan wordt de adviseur door de 
beheerorganisatie getoetst. 
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In dit hoofd.stuk zullen de conclusies en de aanhevelingen hesproken worden die uit dit onderzoek naar 
voren zijn gekomen. Deze conclusies en aanhevelingen zullen per aspect besproken worden. Als eerste 
zal de respons besproken worden. 

lU Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de respons 

Bij het benaderen van de bedrijven is gebleken. dat de respons zowel in de pilot-studie als in de telefoni
sche enquête niet optimaal is. Bij de pilot-studie is er een respons van 35Cfr en bij de telefonische en
quête van 40%. De manier van benaderen van hedrijven staat hierdoor ter discussie. Bedrijven blijken 
niet voldoende geprikkeld re worden om mee re werken en om mee te denken over (de invulling) van het 
Garantiestelsel. als ze schriftelijk benaderd worden met een kone beschrijving van het Garantiestelsel. 
Als de bedrijven benaderd gaan worden om gehruik te gaan maken van het Garantiestelsel of. in een 
breder kader. om aan de slag te gaan met afval- en emissiepreventie. moet er gebruik gemaakt van ande
re of aanvullende middelen om bedrijven aan te zetten tot deelname. Het is daarom aan re reden om 
intem1ediairs in te zetten waar de bedrijven naar toe kunnen gaan als ze infonnatie willen hebben (BMD 
of branche-organisatie). 

Gezien het feit dat de pi Int-studie ongeveer anderl1alf tot twee uur duurde en de telefonische enquête een 
half uur. is de kans aanwezig dat de groep van bedrijven die geweigerd hebben nm mee te werken en de 
tijdsfactor als belangrijkste reden opgaven om niet mee te werken. ook niet open staan voor een andere 
benadering met ongeveer dezelfde tijdsomvang. Waarschijnlijk staan ze dan al helemaal niet open voor 
een benadering met een langer tijd.som vang. Ook hierbij moet ~ezocht worden naar een andere manier 
van benaderen van bedrijven. Er valt hierbij te denken aan een algemeen breed opgezette (reclame-) 
campagne. zodat de bed.rijven kennis kunnen maken met het Garantiestelsel zonder dat zij daar expliciet 
tijd in dienen te steken. Daarnaast dient uitgezocht te worden waarom ze de tijd als grootste probleem 
zien. Het is waarschijnlijk dat de factor "tijd" synoniem is voor iets anders. zoals het bedrijf mogelijk 
niet direct en onmiddellijk het nut inzien voor het eigen bedrijf en dat ze daarom niet bereid zijn om er 
tijd in te stoppen. 

Niet elke sector blijkt even bereid te zijn om mee te werken aan het onderzoek. Om te voorkomen dat er 
te weinig bedrijven van het Garantiestelsel gehruik willen maken. is het aan te bevelen om eerst te on
derzoeken welke sectoren open staan voor maat.regelen op het gebied van afval- en emissiepreventie. 
Het is mogelijk om gebruik te maken van al hestaande onderzoek die op dit gebied gedaan zijn. Daar
naast is het natuurlijk de vraag wat bereikt dient te worden door middel van het Garantiestelsel: is het de 
bedoeling dat bedrijven afval- en emissiepreventie toe gaan passen in hun bedrijven of is het bedoeling 
dat er minimaal 100 bedrijven per jaar van het Garantiestelsel gebruik gaan maken? Een combinatie met 
een bredere aanpak en het Garantiestelsel samen gericht np zowel de geïnteresseerde als de niet
geïnteresseerde sectoren zou een manier k.L1nnen 7jjn om afval- en emissiepreventie te integreren in het 
bedrijfäleven. 

De conclusies en de aanbevelingen die gedaan worden in de rest van het hoofdstuk zijn gebaseerd op de 
groep hedrijven die meegewerkt hebhen aan het onderzoek. De uitspraken naar aanleiding hiervan kun
nen gedaan worden met een betrnuwhaarheid van l)()llr. Gezien her feit echter dat ruim 60% van de 
benaderde bedrijven niet mee wilden werken aan het onderzoek. k~m dit leiden tot venekeningen in het 
resultaat. Hier dient rekening mee gd1ouden te worden. 
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8.2 Conclusies en aanhevelingen ten aanzien van de intentie-hepaling 

Bij de intentie-analyse zijn er twee zaken. die beantwoord moeten worden. Ten eerste of er een intentie 
bestaat om mee te werken aan het Garantiestelsel "No cure. no pay" en ren tweede hoe deze intentie tot 
stand is gekomen. 

Er is een intentie van het bedrijfsleven om mee te werken aan het Garantiestelsel. Aangezien er is ge
steld. dat er indien er per jaar 100 bedrijven van het Garantiestelsel gebruik willen maken. er sprake is 
van een draagvlak. Volgens de percentages die uit de analyse van de gegevens naar voren zijn gekomen. 
is er sprake van een draagvlak. 

De intentie blijkt tot stand gekomen te zijn drxx de milieu-attitude en de attitude ten aanzien van het 
Garantiestelsel. Er blijken geen significante verbanden te zijn met de eigen-effectiviteit en de sociale 
nonn ten aanzien van het milieu. Dit houdt in. dat de bedrijven niet gevoelig zijn voor de invloed van de 
omgeving en niet op wat het voor het bedrijf zelf direct oplevert. Om bedrijven over te halen om gebruik 
te gaan maken van het Garantiestelsel. moet de aandacht dus liggen op de voordelen die het Garantie
stelsel het bedrijf biedt en niet op de financiële voordelen en op wat de sociale norm is ten aanzien van 
afval- en emissiepreventie. 

De voornaamste beïnvloeders. die nu opgegeven worden om gebruik te gaan maken van het Garantie
stelsel. zijn een positieve milieu-attitude en een positieve attitude ten aanzien van het Garantiestelsel. De 
punten die met betrekking tot de milieu-attitude voornamelijk van belang zijn. is de attitude van de be
drijven op invloed van de maatregel op hediijfstechnische veranderingen. de attitude ten aanzien van de 
economische positie van het bedrijf en. De punten die voornamelijk van belang zijn met betrekking tot 
de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel zijn de attjtude ren aanzien van de toelichtingskaarten van 
het Garantiestelsel en de attitude ten aanzien van de methoden van doorlichting. Hoe positiever de be
drijven zijn ten opzichte van deze factoren. hoe meer ze bereid zijn om mee te werken aan het Garantie
stelsel. 

Bij het benaderen van een bedrijf is het aan te raden om daarom met name deze punten te noemen om 
het bedrijf mee te 'aten werken aan het Garantiestelsel. 

8.3 Conclusies en aanheveling ten aanzien van de grootte van het hedrijf 

Het blijkt dat de hypothesen in alle gevallen verworpen kunnen worden. De grootte van het bedrijf blijkt 
alleen een verband te hebben met de attitude ten aanzien van het Garantiestelsel. Dit verband is echter 
niet positief zoals verondersteld werd. maar juist het tegenovergestelde. Grootte-klasse 20- 49 blijkt een 
positievere attitude ten aanzien van het Garantiestelsel te hebben dan grootte-klasse 100- 149 en de 
grootte-klasse 200-250. Gesteld kan worden dat deze bedrijven meer bereid zijn om mee te werken aan 
het Garantiestelsel. dan bedrijven van een andere omvang. 

In dit onderzoek is niet naar voren gekomen of hd athankelijk is van het Garantiestelsel dat deze groep 
bedrijven afwijkt van de rest of dat deze groep in meerder gevallen een uitzondering is. Het is daarom 
aan te bevelen dat er verder onderzoek gedaan wordt naar mogelijke afwijkingen van deze groep bedrij
ven ten opzichte van de overige groep bedrijven. 
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De preventie quick scan blijkt beter beoordeeld te worden dan de uitgebreide preventie doorlichting. 
Hierdoor is de kans aanwezig dat bedrijven na de preventie quick scan uit het Garantiestelsel stappen 
ongeacht of deze nu positief dan wel negatief is. Om deze uitstroom te voorkomen is het als eerste van 
belang om vooral aan het bedrijf duidelijk te maken wat llet nut is van de uitgebreide doorlichting en te 
benadrukken dat de uitgebreide preventie doorlichting essentieel is voor het onderzoek. Ook kan er ge
dacht worden aan een (hogere) opslag voor bedrijven die na een positieve preventie quick scan besluiten 
uit het Garantiestelsel te stappen. Op dit moment wordt er gedacht aan een opslag van fl.700.- voor 
deze bedrijven. 43% heeft hier geen problemen mee. Het is echter de vraag in hoeverre hierbij inge
speeld moet worden op de wensen van het bedrijfsleven. Gezien het kit dat bijna de helft van de bedrij
ven hier geen problemen mee heeft. is het de vraag of het ook daadwerkelijk een drempel vormt voor 
bedrijven om er niet uit te stappen na een positieve preventie quick scan. Gezien deze gegevens is het 
aan te raden om de opslag hoger in te stellen. Indien de opslag echter te hoog is, kan het echter een 
drempel vormen om van het Garantiestelsel gebruik te maken. 

Bedrijven hanteren een verschillt;nde terugverdientijd. 469r van de bedrijven heeft geen probleem met 
een terugverdientijd van 3 jaar die gehanteerd wordt in de rekenmethode. Een aantal bedrijven vinden 
dat de checklisten te algemeen zijn. Een aantal bedrijven zou willen zien dat de checklisten uitgewerkt 
zou worden naar branche. Indien dit besloten wordt. mnet er echter opgelet worden. dat wel dezelfde ei
sen aan alle bedrijven gesteld worden en dar het niet een reden wordt voor bedrijven om zich achterge
steld te voelen. Voor een aantal bed.rijven zijn de toelichringskaarten te onduidelijk opgesteld. Indien hier 
een voorbeeld ter uitleg bij zou komen. zijn de toelichtingskaarten beter re begrijpen. Met name in de 
communicatie naar her bedrijf zou her Garantiestelsel ::ian de h::ind van enkele pr::iktische voorbeelden 
uitgelegd k.-unnen worden 

De eigen bijdragen voor bedrijven wordt als neg::itief ervaren. Het is niet aan te raden om een vaste ei
gen bijdrage in te voeren. Als aangegeven kan worden wat met deze bijdrage gebeurt en het een duide
lijke meer.vaarde biedt voor het bedrijf. dan blijkt er minder weerstand regen te zijn . Om het Garantie
stelsel niet onnodig moeilijk te maken. is het niet aan te raden om dit ook daadwerkelijk toe te passen. 

De voorfinanciering door het bedrijf wordt over het algemeen verworpen. Gezien het feit dat het ver
trouwen in de adviseurs niet hoog is. is het aan te raden om dit niet toe te passen of in de contracten 
specifieke factureringsregels op te stellen. Ondanks het feit dat het wantrouwen niet weggenomen kan 
worden dcx.1r het Garantiestelsel van de bedrijven ten opzichte van de adviseurs, is het toch aan te raden 
Door de bedrijven achteraf te laten betalen aan de adviseur wordt het geconstateerde wantrouwen niet 
extra aangewakkerd. In dit kader is het zoals nu voorgesteld ook goed om de adviseur een eigen risico te 
laten dragen. Een aantal bedrijven zien in uit verband ook een relatie met de beheerorganiatie: als de be
heerorganisatie kundig is. dan wordt op die manier de adviseur al getoetst door de organisatie. Het 
maakt de bedrijven in her algemeen niet uit waar het beheer van de org::inisatie komt te liggen: de me
ningen hierover zijn te verdeeld nm daar een uitspraak over te kunnen doen. 
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8.5 Afsluiting 

Het blijkt dat het Garantiestelsel "No cure. no pay" een goed begin is voor bedrijven om aan de slag te 
gaan met afval- en emissiepreventiemaatregelen in hun eigen bedrijf. Het is echter een methode en niet 
"de methode" om bedrijven aan de slag te laten gaan met afval- en emissiepreventie en misschien onder
deel van een breed opgezene methode. De groep die behaald diene te worden om van het Garantiestelsel 
"No cure. no pay" van een succes te maken. is mogelijk ( 100 bedrijven per jaar). 

"Voldoende draagvlak" is in de opzet van het Garantiestelsel gedefinieerd als "het participeren van mi
nimaal 100 bedrijven per jaar". Het is echter de vraag of dit een operationalisatie van het begrip is. die 
aansluit bij de praktijk. Kan er gesproken worden over een "voldoende groot draagvlak" als er op een 
populatie van ruim 2000 bedrijven (zie tabel 4.1) per jaar 100 bedrijven meedoen? Om bedrijven echter 
aan de slag te krijgen met afval- en emissiepreventie dient de milieu-attitude en de attitude ten aanzien 
van het Garantiestelsel verbeterd te worden. Een verband met de eigen-effectiviteit is niet aangetoond. 
Dit zou in kunnen houden dat de drempel bij bedrijven bestaat niet doordat de financiële kant van de 
onderzoek bedrijven afschrikt. maar omdat hun attitude gering is. Om bedrijven daarom daadwerkelijk 
met afval- en emissiepreventie aan de slag te laten gaan. moet eerst onderzocht worden wat voor bedrij
ven de voornaamste reden is om al dan niet met afval- en emissiepreventie aan de slag te gaan. 

Daarnaast is van belang om over een jaar nog een dergelijk onderzoek te doen. om te zien of het uit
maakt dat de bedrijven praktische ervaringen hebben met het Garantiestelsel. waardoor er gekeken kan 
worden de variabelen "sociale norm met betrekking tot het milieu" en .;eigen-effectiviteit" wel invloed 
hebben op de intentie tot meewerken aan het Garantiestelsel. 

Door middel van de telefonische enquête zijn gegevens verzameld om via al deze vragen milieu-attitude, 
de sociale norm met betrekking tot het milieu en eigen-effectiviteit te bepalen. Apart zijn de antwoorden 
op deze vragen niet tot nauwelijks geanalyseerd. hoewel er veel informatie uit de antwoorden op de 
vragen te halen is. Voor vervolgonderzoek of voor onderzoek op aparte deelgebieden (onderzoek naar 
het niveau van kennis wat bedrijven hebben omtrent afval- en emissiepreventie) is een analyse van de 
telefonische enquête op antwoordniveau interessant. VlX)f dit onderzoek is dit analyseniveau te speci
fiek. 
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Bijlage 1: Stroomdiagram van het Garantiestelsel "No cure, no pay" 

Opzet garantiestelsel "No cure, no pay" [juli 1996] 

Uitgangspunten: 
Stelsel moet ze1fbedruipend zijn en de 

exploitatie· en beheerkosten zitten (voorlopig) niet in het 
stelsel 

Aanvraagprocedure: 
1. Aanmelden bij het fonds (eventueel met adviesbureau); 

2. Becrijf verleent opdracht aan adviesbureau: 
3. Geldstroom naar adviesbureau loopt via .iat bednj1 (niet via het 

stesel). 

Toelating en selectie van bedrijven: 
1. Werkzaam in de industriële sector; 

2. Bedrijf heeft tien tot tweehonderdv1jttig werknemers: 
3. Het bedrijf is gevestigd in Noord-Braoant. 

ersen om 

toegelaten te 
worden en is 
op tijd met 

zijn 
aanmelding: 
het bedrijf 

gaat de 
vervolgproce· 

dure in. 

Voor het adviesbureau: 

Bedrijf 
voldoet niet 
aan de eisen 

om toegelaten 
te worden of 
het bedrijf is 
niet op tijd 

met zijn 
aanmelding: 

bedrijf wordt 
afgewezen 

1. Opdrachtverlening van het bedrijf aan het adviesbureau: 
2. Standaardofterte invullen: aan welke taken dient het 

adviesbureau te voldoen. 

Oujck scan: 
Inleiding. rondleiding door het bedrijf, een specifieke 

preventievragenlijst met betrekking tot het bedrijf en een 
rapportage 



./ 
Resultaal '1an Qu1ck Scan 

is pos1t1et ::L'N .z. er :s 
vo1doer.ae 

prevent1eootentieel 

Resultaat van Cu1ci< Scan 
1s negatief d.'N.Z. •r is 

onvoeldoence 
preventieootentieel 

UjtgPQrj;)ide preyPotie-dooctir"'!if1ng: 
Als eerste is er een planrnngs· en organ1santiefase. 'Naarin de 
betrokkenheid van het management gepolst 'Hordt, worden er 

projectteams samengesteld en wordt er een planning 3emaakt voor 
de rest van het proiect. Vervolgens is er een vooronderzoek waarin 

een gtobale inventariatie gemaakt worat van afval· en 
emissiestromen om een lijst met aandachtosunten Ie Kunnen 

selecteren. ien s1orte woraen de opties gegenereerd, getoets en 
geselecteerd en worden er technische econom1scne en 

organ1satoriscne haalbaarheidsanalvses uitgevoerd. 

Afrekening van Kosten en baten wordt gemaaKt aan ce ~and van 
twee chec:isten (c~ecklist kosten en baten en checklist 

investeringsuitgaven)en een re.<enmethoce 

resultaat van de 
uitgebreide 

preve n tie·doorl icht1 ng: 
onvoldoende baten 

baten zijn 
lager dan 80% 

van de 
advieskosten: 
bedrijf betaalt 
baten aan de 

resutaat van de 
'Jrtgeore!ce 

preve nt1 e-doorli c~ti ng: 
voldoende oaten 

baten zijn 
lager dan de 
kosten maar 

meer dan 80% 
van de 

advieskosten: 
bedrijf betaalt 
de baten aan 

balen zijn 
hoger dan de 

advieskosten: 
bedrij betaa1t 

de de 
advieskosten 

aan de 
adviseur en 

Indien er probelemen zijn is het mogelijk om oinnen een jaar oij de 
geschillencommissie bc.:wa :;,r in te dienen 

project stopt: 
stelsel vergoedt 

de kosten van 
de adviseur 

bedrijf besluit 
er zelf mee te 

stoppen en 
neemt zelf de 
kosten voor 
zijn rekening 

II 
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Bijlage 2: Kenmerken van innovatoren ten opzichte van niet-innovatoren 
volgens Rogers (1983) 

1. Innovatoren zijn langer op school geweest dan niet-innovatoren. 
2. Innovatoren hebben meer gelezen dan niet-innovatoren. 
3. Innovatoren hebben een hogere sociale starus dan niet-innovatoren. 
4. Innovatoren hebben meer mogelijkheden om de sociale ladder te beklimmen dan niet-innovatoren. 
5. Innovatoren hebben grotere bedrijven (boerderijen. bedrijven en ga zo maar verder) dan niet-

innovatoren. 
6. Innovatoren zijn meer geneigd om zich economisch te oriënteren dan niet-innovatoren. 
7. Innovatoren zijn minder bang om zich in schulden te steken dan niet-innovatoren. 
8. Innovatoren houden zich meer bezig met gespecialiseerde operaties dan niet-innovatoren. 
9. Innovatoren hebben meer inlevingsvennogen dan niet-innovatoren. 
10. Innovatoren zijn minder dogmatisch dan niet-innovatoren. 
11. Innovatoren kunnen gemakkelijker omgaan met abstracties dan niet-innovatoren. 
12. Innovatoren zijn rationeler dan niet-innovatoren. 
13. Innovatoren hebben meer intelligentie dan niet-innovatoren. 
14. Innovatoren staan positiever tegenover risico's en onzekerheden dan niet-innovatoren. 
15. Innovatoren staan positiever tegenover kansen dan niet-innovatoren. 
16. Innovatoren staan positiever tegenover opleidingen dan niet-innovatoren. 
17. Innovatoren staan pclsitiever tegenover de wetenschap dan niet-innovatoren. 
18. Innovatoren zijn minder fatalistisch ingesteld dan niet-innovatoren. 
19. Irinovatoren zijn meer gemotiveerd om tot aktie over te gaan dan niet-innovatoren. 
20. Innovatoren hebben hogere verwachtingen (omtrent opleiding. beroepen en ga zo maar verder) dan 

niet-innovatoren. 
21. Innovatoren zijn socialer betrokkener dan niet-innovatoren. 
22. Innovatoren participeren in meer sociale bewegingen dan niet-innovatoren. 
23. Innovatoren zijn meer een kosmopoliet dan niet-innovatoren. 
24. Innovatoren hebben meer contact met de intermediairen dan niet-innovatoren. 
25. Innovatoren worden meer bloot gesteld aan de media dan niet-innovatoren. 
26. Innovatoren hebben meer inter-persoonlijke contacten dan niet-innovatoren. 
27. Innovatoren zijn meer op zoek naar informatie ever innovaties dan niet-innovatoren. 
28. Innovatoren hebben meer kennis van de innovaties dan niet-innovatoren. 
29. Innovatoren zijn beter in het beïnvloeden van de opinies dan niet-innovatoren. 
30. Innovatoren hebben meer kans om in een keten te zitten dan niet-innovatoren. 



Bijlage 3: Soorten nadelen opgesplitst naar de belemmeringen 

Conceptuele helemmerim!en 

1. Er is een beperkte bereidheid om initiatieven te nemen zonder inzicht te hebben in 
toekomstig overheidsbeleid [PROMISE; 1994] 

2. Andere criteria in de ontwerp-fase zijn meestal harder dat milieucriteria, waardoor veel 
verbeteropties worden afgewezen [PROMISE; 1994] 

3. Te weinig bereidheid van bedrijf om mensen en middelen vrij te maken [Kiezen voor 
... ; 1991] 

Onderwaardering van milieu in bedrijfsbeleid [Meen-vaarde Preventiefonds; 1994 / 
4. Niet onderkennen van de noodzaak tot en voordelen van afval- en emissiepreventie 

[Kiezen voor ".; 1991] 
Beperkte visie op relatie bedrijfsbeleid en milieu [Meerwaarde Preventiefonds; 1994 / 
5. Een visie op milieugerichte productontwikkeling ontbreekt bij bedrijven [PRO:tvlISE; 1994] 
6. V oorcx-1fdeel "Preventie is louter toekomstmuziek" [Kiezen voor ".; 1991] 
7. Vooroordeel "Milieumaatregelen kosten altijd geld" [Kiezen voor ".; 1991] 
8. Onvoldoende expliceren van de factoren die omvang en samenstelling van de 

afvalstromen bepalen [Kiezen voor...; 1991] 
Menselijk conservatisme {1Vleerwaarde Preve11 tiefonds; 1994 / 
9. Het bedrijf moet nieuwe "bedrijfsvreemde" activiteiten aangaan [PROMISE; 1994] 
10. Preventie roept als elke verandering weerstand op [Kiezen voor".; 1991] 
Wettelijke nomzen als enig doel [Meerwaarde Preventiefo11ds; 1994/ 

11. Alleen wat de overheidsnormen overschrijdt, wordt onderkend als milieuprobleem 
[Kiezen voor ".; 1991] 

12. Milieubeleid krijgt louter gestalte met het opleggen van randvoorwaarden aan produktie 
[Kiezen voor ... ; 1991] 

Organisatorische belemmerinf!en 

1. Milieugerichte produktontwikkeling wordt niet gedragen door het management en vormt geen 
integrale bedrijfsactiviteit [PROMISE; 1994] 

2. Milieugerichte produktontwikkeling en marketing zijn onvoldoende geïnregreerd [PROMISE; 
1994] 

3. De benodigde ketenorganisatie en -afstemming ontbreekt [PROMISE; 1994] 
Organisatie en werkdmk in !zet MKB [Meen-vaarde Preventiefonds; 1994 / 

IV 

4. Bedrijven formuleren geen pro-aktief beleid op lange termijn. en kiezen voor een ad-hoc korte-
terrnijnaanpak [PROMISE; 1994] 
5. Onduidelijke verdeling en/of versnippering van milieutaken en -verantwoordelijkheden; 

organisatie niet toegesneden op analyse van in- en uitgaande stoffen [Kiezen voor ... ; 1991] 
Verhouding tussen bedrijven en leveranciers [Meerwaarde Preventiefonci.): 1994 / 
6. Doordat preventie beperkt wordt tot de mogelijkheden binnen het bedrijf, gaat het zicht 

verloren op preventie en ander stadia van de produktiekolom [Kiezen voor".; 1991] 
Verhouding t11sse11 bedrijve11 en opdrachtgevers [Meen-vaarde Preventiefonds; 1994 / 
7. (Vern1eende) eisen van consumenten en afnemers kunnen slechts met bestaande technieken en 

processen worden gerealiseerd [Kiezen voor ... ; 1991] 
Eisen van de diverse overheden [Meenvaarde Preventiefonds: 1994 / 



v 

8. Bestaande eisen en certificeringen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid belemmeren 
milieuverbeteringen [PROMISE; 1994] 

9. Versnipperde. compartimentale opzet van milieubeleid is een belemmering voor een 
integrale analyse van afval. emissies en grond- en hulpstoffenverbruik [Kiezen voor ... ; 1991] 

Belemmeringen ten aanzien van kennis en informatievoorzieningen 

Onvoldoende kennis van altematieve oplossingen f Meerwaarde Preventiefonds: 1994 j 
1. Gebrekkig inzicht in de kosten en baten van milieugerichte produktontwikkeling maakt veel 

potentiële verbeteringsrichtingen onmogelijk [PROMISE; 1994] 
2. Kennis om preventie-opties te kunnen genereren en beoordelen is nog slecht ontwikkeld 

[Kiezen voor ... ; 1991] 
3. Betrouwbare databases van milieugegevens ontbreken [PROMISE; 1994] 
Informatieaanbod is groot maar algemeen f Meerwaarde Prevellliefonds; 1994 j 
4. Inzicht in de rol van milieu-eigenschappen van een produkt op toekomstige markten 

ontbreekt [PROMISE; 1994] 
5. Beschikbare kennis over afval- en emissiepreventie is versnipperd en slecht toegankelijk. zodat 

bedrijven die er hun vcxxdeel mee kunnen doen moer worden bereikt [Kiezen voor .. ; 1991] 

Technologische belemmeringen 

1. De doel vindingen voor milieugerichte produktontwikkeling is sterk ingeperkt [PROtvUSE; 1994] 
Technische haalbaarheid van preventie-opties f Meenvaarde Preventiefonds; 1994 j 
2. · Het inbrengen van limiterende milieu-eisen in een creatief en praktisch ontwerp-proces is 

moeilijk [PROMISE; l 994] 
3. Snel toepasbare. algemeen geaccepteerde methoden ontbreken [PROMISE; 1994] 
4. Weinig technologie ontwikkeld vanuit afval- en emissiepreventief perspectie ~Kiezen voor ... ; 

1991] 
Praktische ervaringen met innovatieve technologieën f Meerwaarde Preventiefonds 1994 j 
5. Overzicht van technologische preventie-opties ontbreekt. voor vele hiervan ontbreekt tevens de 

praktijkdemonstratie [Kiezen voor ... ; 1991] 
6. Informatie over technologische preventie-opties is versnipperd, "gekleurd", slecht toegankelijk 

[Kiezen voor ... ; 1991] 

Economische belemmeringen 

1. Diverse industrieën zijn gebaat bij de bestaande milieusituatie [Kiezen voor ... ; 1991] 
2. Tarieven voor a:tValverwijdering en lozings- of emissieheffingen zijn te laag om bedrijven aan te_ 

sporen tot preventie [Kiezen voor ... ; 1991] en [Meerwaarde Preventiefonds; 1994] 
3. Preventie-investering moet op basis van economische rentabiliteit [Kiezen voor ... ; 1991] 
4. Onvolledige berekening van milieukosten en onvolledig of niet toerekenen daarvan aan diverse 

bedrijfsonderdelen leidt tot onderschatting van mogelijke financiële voordelen van preventie 
[Kiezen voor ... ; 1991] 

5. Hoge prijs minder milieuschadelijke hulp- en grondstoffen [Meerwaarde Preventiefonds; 1994] 
6. Lange terugverdientijd van investeringen [Meerwaarde Preventiefonds; 1994] 
7. Hoge investeringen met name voor de kleinere bedrijven [Meerwaarde Preventiefonds; 1994] 



Bedrijfsnaam 
t.a.v. 
adres 
pc+ plaats 

Bijlage 4: Begeleidende brief voor de pilotstudie 

Tilburg. 29 maart 1996 
HJ/u-96-

Betreft: Garantiestelsel "No Cure. No Pav": 

Geachte heer . 

"Voorkomen is verdienen!" Uit preventieprojecten blijkt dat bij vrijwel alle bedrijven mogelijkheden 
aanwezig zijn om het ontstaan van afval en emissies te voorkomen. Vaak levert dit op korte termijn al 
milieu- én financiële voordelen op. Toch lijkt preventie op dit moment nog onvoldoende van de grond te 
komen omdat bedrijven twijfelen of er binnen bedrijfseconomische randvcxJrwaarden wel 
preventiemaatregelen ingevoerd kunnen worden. De drempel om een preventiedcxxlichting door een 
extern adviseur te laten uitvoeren is dan ook vaak hoog. 

De provincie Noord-Brabant wil deze drempel vcx1r bedrijven verlagen door het instellen van het 
Garantiestelsel "No Cure, No Pay". Basis van dit stelsel is dat bedrijven uiteindelijk alleen voor een 
preventiedoorlichting betalen als de preventiedoorlichting financiële besparingen oplevert. Mocht uit de 
doorlichting blijken dat preventie het bedrijf geen besparingen oplevert. dan staat het stelsel garant voor 
de kosten van de doorlichting (no cure, no pay). 

De mogelijkheden. risico's en randvoorwaarden van het garantiestelsel worden momenteel onderzocht. 
Bij het onderzoek zijn. naast de provincie Noord-Brabant. Afvalsturing Brabant. het Provinciaal 
Samenwerkingsorgaan Kamers van Koophandel en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging 
betrokken. 

Afvalsturing Brabant onderzoekt momenteel of het garantiestelsel voldoende draagvlak heeft bij 
bedrijven in Noord-Brabant. Via een interview hopen wij een beter inzicht te krijgen in hoe u tegen 
bepaalde aspecten van het garantiestelsel aankijkt. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw 
medewerking verleent aan dit interview. U zult vanaf woensdag 3 april benaderd worden door Lyan 
Rijkmans van de Technische Universiteit Eindhoven voor het maken van een afspraak. Ik hoop u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hcx1gachtend. 

drs. H. Jannink 
projectleider afvalpreventie 
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Bijlage 5: Interview voor de pilotstudie 

------Inleidend praatje------

Goede ... , mijn naam is Lyan Rijkmans. Ik ben studente van de Technische Universiteit Eindhoven. In 
het kader van mijn afstudeeropdracht voer ik voor Afvalsturing Brabant een onderzoek uit naar het 
draagvlak van bedrijven in verschillende sectoren inzake het Garantiestelsel "No cure, no pay". Om dit 
draagvlak te kunnen bepalen wil ik graag van verschillende bedrijven hun mening over het stelsel horen. 

------Algemene informatie over het bedrijf------

Voordat ik wil beginnen met mijn vragenlijst over het specifieke onderwerp, zou ik graag eerst wat 
informatie willen hebben over het bedrijf. 

l) Wanneer is uw bedrijf opgericht? 
19" 

2) Hoeveel werknemers werken er in uw bedrijf? 
10 - 19 
20 -49 
50 - 99 
100 - 199 
200- 250 
groter dan 250 

3) Hoeveel werknemers werken in de produktie? 
10 - 19 
20-49 
50 - 99 
100 - 199 
200- 250 

4) Welke produkten maakt uw bedrijf? 

[4a) Van wat voor een soort materiaal zijn Uw produkten gemaakt? 
glas 
aardewerk 
cement 
kalk 
metaal 

".) 

5) Hoe vindt de besluitvorming plaats binnen het bedrijf? 
centraal. namelijk". 
decentraal. namelijk". 

6) Hoe is het milieubeleid binnen het bedrijf georganiseerd? 
niet aanwezig 
wel aanwezig: 

nauwelijks ontwikkeld 
ontwikkeld 
goed ontwikkeld 

7) Ziet uzelf ook problemen waar het bedrijfsleven zich op kan richten? 
nee 
ja. namelijk". 

8) Wat zijn de speerpunten in het milieubeleid in uw bedrijf? 



recycling 
hergebruik 
gebruik maken van duurzame materialen 
preventie 

------Afval- en emssiepreventie------

Wat verstaat U onder afval- en emissiepreventie? 
definitie (indien niet de gehanteerde definitie in het stelsel de definitie bijstellen) 

------Algemene indruk van het Garantiestelsel------

Zoals ik verteld heb in het inleidend praatje doe ik een onderzoek naar het Garantiestelsel "No cure, no 
pay". Helaas blijven preventiemogelijkheden vaak ongebruikt liggen bij bedrijven. Vaak wordt er 
voorbij gegaan aan het feit dat preventie zowel voordelen heeft voor het milieu als voordelen voor het 
bedrijfsleven van financiële aard. Om dit nu te stimuleren. vindt er in Noord-Brabant een project plaats, 
waarin het Garantiestelsel ''No cure. no pay" vorm gegeven wordt en daarnaast waar het draagvlak 
getoetst wordt. Bij dit project richt de provincie zich dan met name op het MKB. 

Om te kijken of er haalbare preventiemogelijkheden in het bedrijf aanwezig zijn. wordt er een adviseur 
ingehuurd die kan beoordelen of er inderdaad mogelijkheden voor preventie binnen het bedrijf zijn. Via 
een preventie quic_k scan en een uitgebreide preventie doorlichting kan dit beoordeeld worden. Mocht het 
blijken dat de netto baten die in het desbetreffende bedrijf gerealiseerd k.Linnen worden lager zijn dan de 
advieskosten. dan vergoedt het Garantiestelsel geheel of gedeeltelijk (afüankelijk van de verhouding 
kosten baten) de advieskosten. [terugverdientijd van 3 jaar] Mocht het echter blijken dat de gerealiseerde 
netto baten in het eerste jaar hoger zijn dat de advieskosten. dan zijn de kosten voor het bedrijf. 
(ma:<lmale kosten van quick scan is tl.3.500.- en voor de preventiedoorlichting fl.18.000.-) 
1) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief, omdat ... 
neutraal, omdat ... 
gematigd positief, omdat ... 
positief, omdat ... 

2) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja, omdat ... 

------Specifieke indruk van het garantiestelsel------

Ik zou nu graag op de specifieke onderdelen van het Garantiestelsel in willen gaan. om te kijken waar er 
verbeteringen mogelijk zijn. 

Het Garantiestelsel heeft een aantal uitgangspunten namelijk: 
• het Garantiestelsel moet zelfvoorzienend zijn; 
• de kosten van de preventie quick scans en de uitgebreid preventie doorlichtingen die niet succesvol 

zijn moeten opgevangen worden door het Garantiestelsel. 
Dit houdt in, dat als de preventie quick scan en de uitgebreid preventie doorlichting bij een bepaald 
bedrijf wel succesvol zijn een bepaalde opslag gevraagd wordt om de kosten voor niet-succesvolle 
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projecten op te vangen om het Garantiestelsel draaiende te houden. [De beheerskosten vallen (voorlopig) 
buiten het stelsel]. 
1) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

2) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Om tot het Garantiestelsel toegelaten te worden dient het bedrijf in Noord-Brabant gevestigd te zijn. Het 
moet werkzaam zijn in de industriële sector. Het bedrijf dient tien tot tweehonderdvijftig werknemers te 
hebben. 
3) Wat vindt U van de 2'.estelde criteria? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

4) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Om in aanmerking te komen vcx1r het Garantiestelsel dient het bedrijf zich aan te melden bij de fondsbe
heerder al dan niet samen met een adviesbureau. 
5) Heeft U al vaker samengewerkt met een adviesbureau? 

nee 
ja: beviel deze samenwerking? 

nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

6) Zou Uw voorkeur er naar uitgaan dat de beheerorganisatie één in Uw branche werkzame 
adviesbureaus voordraagt of gaat Uw voorkeur er naar uit dat U zelf een adviesbureau kiest? 

voorkeur: 
beheerorganisatie 
zelf kiezen 

maakt niet uit 

Dit adviesbureau is nodig om objectief een gedegen inschatting te maken van de mogelijke baten die 
door middel van afvalpreventie gerealiseerd kan worden. Het bedrijf verleent de opdracht aan het 
adviesbureau. Dit houdt in dat alle contacten met het adviesbureau via het bedrijf lopen. Er loopt dus 
geen geldstroom van het stelsel naar het adviesbureau. 
7) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal, omdat ... 



gematigd positief. omdat ". 
positief. omdat ... 

8) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
rrtisschien. als ... 
ja. omdat ... 

x 

Als er aan deze criteria voldaan wordt, dan wordt het bedrijf toegelaten en gaat het traject in. Als eerste 
vindt de preventie quick scan plaats. In preventie quick scan wordt er globaal gekeken of er een reële 
mogelijkheid bestaat om via afval- en emissiepreventie de advieskosten terug te verdienen. De preventie 
quick scan vindt plaats in ongeveer één tot twee dagen. Als eerste is er een algemene vragenlijst, 
vervolgens een rondleiding door het bedrijf. daarna een specifieke vragenlijst met betrekking tot 
preventie en als laatste een rapportage waarin de resultaten beschreven staan. 
9) Wat vindt U van het principe? [heeft U vertrouwen in de preventie quick scan! 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

10) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Het is in deze fase met name van belang dat de betrokken bedrijven optimaal meewerken aan de 
preventie quick scan. Dit houdt in dat er in het bedrijf tijd vrij gemaakt dient te worden om de gegevens 
boven tafel re krijgen. die de adviseur nodig heeft om een gedegen oordeel te kunnen vellen. [adviesbureau 

besteedt er ±2 dagen aan de preventie quick scan op het bedrijf zelf]. 

11) Wat vindt U van het principe? 
negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief, omdat ... 
positief. omdat ... 

12) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien, als ... 
ja. omdat ... 

13) Kunt U voor de preventie quick scan tijd voor vrij maken? 
ja ... 
nee ... 

Als de preventie quick scan aantoont, dat er na de uitgebreide preventie doorlichting onvoldoende baten 
zullen zijn (het verwachte resultaat van de preventie quick scan moet minstens n.5.000,- hoger zijn dan 
de kosten van het totale preventie-onderzoek), dan stopt het project. De kosten van de preventie quick 
scan worden dan vergoed door het Garantiestelsel. 
14) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
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gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

15) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Bijl:1sen 

Als de preventie quick scan aantoont dat de baten hoger zijn dan de kosten dan zijn er twee mogelijkhe
den. Ten eerste kan het bedrijf dan doorgaan met het project en laat uitzoeken via een uitgebreide 
preventie doxlichting wat deze baten zijn. Ten tweede is er de mogelijkheid voor het bedrijf om uit het 
project te stappen. Aangezien dit niet de bedoeling is betaalt het bedrijf naast de kosten van de preventie 
quick scan ook nog een bepaald bedrag als een opslag (20% van fl.3.500.- = tl.700,-). Deze opslag is 
bedoeld voor het fonds om een bijdrage te geven aan het fonds voor de gemaakte kosten en om er zorg 
voor dragen dat het fonds niet al te snel uitgeput raakt [op te vatten als een soort besterruningsheffing] 

16) Wat vindt U van het principe? 
negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

17) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Het is tevens mogelijk om na de preventie quick scan te kiezen voor een adviseur. 
18) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ." 

19) Zou U er gebruik van (willen) maken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 

. ja. omdat ... 

Als het blijkt dat de preventie quick scan positief uitpakt en het besluit er niet vrijwillig uit te stappen, 
dan gaat het bedrijf de uitgebreide preventie doorlichting in. Deze uitgebreide preventie doorlichting 
vindt plaats volgens de PRISMA-methodiek (is het bedrijf hier bekend mee?). De PRISMA-methodiek 
bevat een aantal stappen. Ten eerste is de planning en de organisatiefase. Hierin wordt de opzet van de 
doorlichting duidelijk. de motivatie van de betrokkenen wordt gepolst. er wordt een inventarisatie 
gemaakt van de eerdere gevonden mogelijkheden en knelpunten van de preventie en worden de 
prioriteiten bepaald. Ten tweede is er de assessmentfase. Hierin worden de stofstromen en de 
bedrijfsactiviteiten geanalyseerd. worden er teams ingesteld die preventie-opties genereren en de eerste 
beoordeling van de gevonden mogelijkheden tot preventie. Ten derde wordt er een haalbaarheidsanalyse 
gedaan. Hierin worden de technische en de economische mogelijkheden beoordeeld van de gevonden 
preventie-opties. 
20) Wat vindt U van de PRISMA-methodiek'? 

negatief. omdat ... 



gematigd negatief, omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

21) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Ook hierbij geldt dat het bedrijf verplicht is dat het bedrijf optimaal mee moet werken. Deze uitgebreide 
preventie doorlichting heeft een doorlooptijd van ongeveer 5 maanden (tijdsbesteding: ±15 dagen voor 
het adviesbureau en 5 dagen voor het bedrijf). 
22) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief, omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

23) Kunt C deze tijd er voor vrij maken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

24) Zou U er aan mee willen werken.' 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van de uitgebreide preventie doorlichting: De uitgebreide preventie 
doorlichting is positief of de uitgebreide preventie doorlichting is negatief of de uitgebreide preventie 
doorlichting is gelijk aan het resultaat (verhouding kosten baten). 

In het geval dat de baten lager zijn dan het preventie-onderzoek dan zijn er twee mogelijkheden: 
1. de baten zijn lager dan de kosten van het preventie-onderzoek (maar meer dan 80% van de ad

vieskosten) het bedrijfbetaalt maximaal 20% minder aan het adviesbureau (eigen risico van het 
adviesbureau); 

2. de baten zijn nog lager dan de kosten van het preventie-onderzoek minus 20% eigen risico van de 
adviseur (namelijk minder dan tl.17200,-) het stelsel vergoedt het verschil tussen de 80% 
advieskosten en de baten 

25) Wat vindt U van het principe? 
negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

26) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 



XIII 

In het geval dat de baten hoger zijn dan de kosten van het preventie-onderzoek. wordt er gebruik 
gemaakt van een ·'opslagladder". Dit houdt in dat 
1. baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek. maar lager dan t1.4.500.- dan betaalt 

het bedrijf de kosten van het preventie-onderzoek aan de adviseur 
2. baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek en de extra gerealiseerde baten liggen 

tussen t1.4.500.- en fl 10.500.- dan betaalt het bedrijf de advieskosten van het preventie-onderzoek 
aan de adviseur en een premie van t1.2.500.- aan het stelsel 

3. baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek en de extra gerealiseerde baten liggen 
tussen tl 10.500.- en fl.16.500.- dan betaalt het bedrijf de advieskosten van het preventie-onderzoek 
en een premie van t1.5.000.-

4. baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek en de extra gerealiseerde baten zijn 
hoger dan tl 16.500,- dan betaalt het bedrijf de advieskosten van het preventie-onderzoek en een 
premie van fl.7.500.-. 

27) Wat vindt U van het principe? 
negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

28) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 

28a) Heeft een systeem in gedachten waarvan U denkt dat Uw bedrijf wel aan mee zou willen werken? 
ja. namelijk ... 
nee 
misschien, als ... 
ja. omdat ... 

De afrekening vindt plaats na het project. Er wordt gerekend via de terugverdientijd (is het bedrijf hier 
bekend mee?) om de baten van het eerste jaar te bepalen. Daarvoor is het allereerst noodzakelijk om het 
saldo van de jaarlijkse kosten van en baten vast te stellen. Vervolgens wordt dit saldo vergeleken met 
advieskosten de investeringskosten. De berekeningen worden uitsluitend gebaseerd op redelijke uitgaven 
en baten die voorkomen op de checklist (checklist overhandigen). 

29) Wat vindt U van het principe? 
negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat ... 

30) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat· 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

Via deze checklisten is het te bepalen wat het resultaat van de uitgebreide preventie doorlichting is. 
gezien op een termijn van drie jaar (rekenmodel overhandigen) 

31) Wat vindt U van het model? 
negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 



positief. omdat ... 
32) Sluit de terugverdientijd aan bij de gehanteerde methode? 

ja 
nee. in dit bedrijf wordt gebruik gemaakt van". 

32a) Vindt U het terecht dat alleen besparingen meegenomen worden met eenTVT korter 
dan 3 jaar'? nee. omdat 

misschien, als ... 
ja, omdat ... 

weet niet (zie 32a) 

33) Wat vindt U van de vereenvoudiging van 3? 
negatief. omdat . " 
gematigd negatief, omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief. omdat." 

34) Zou U er aan mee willen werken'? 
nee, omdat 
misschien. als." 
ja. omdat ... 

Indien er problemen zijn omtrent de afrekening of andere zaken. is het mogelijk om binnen een jaar naar 
de geschillencommissie te stappen die in het leven in geroepen voor dit soort verschillen. Hier kunt U bij 
terecht met twee soorten problemen: t1:1ssen het adviesbureau en het bedrijf en tussen het stelsel en het 
bedrijf. als het stelsel volgens het bedrijf in gebreken blijft. 
35) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief, omdat ... 
positief. omdat ... 

36) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

.. 
Bij het Garantiestelsel wordt gebruik gemaakt van voorfinanciering. 
37) Wat vindt U van het principe? 

negatief. omdat ." 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief. omdat ... 
positief, omdat ... 

38) Zou U er aan mee willen werken? 
nee, omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

39) Zou U bepaalde eisen willen stellen aan de beheersorganisatie? 
nee 
neutraal 
ja. namelijk ... 
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------Conclusie------

l) Nu we het hele Garantiestelsel doorgesproken hebben wat is Uw mening nu omtrent het 
Garantiestelsel? 

negatief. omdat ... 
gematigd negatief. omdat ... 
neutraal. omdat ... 
gematigd positief, omdat ... 
positief. omdat ... 

2) Zou U er aan mee willen werken? 
nee. omdat 
misschien. als ... 
ja. omdat ... 

3) Zou Uw mening anders zijn indien er een eigen bijdrage van de bedrijven verwacht wordt ongeacht 
het feit of de preventie quick scan of de uitgebreide preventie doorlichting al dan niet meer baten 
opleveren dan de hoogte van de advieskosten? 

nee 
geen mening 
ja. negatiever want. .. 
ja. positiever want ... 

4) Zou U een samenvatting kunnen geven van wat volgens U de positieve kanten van het Garantiestel
sel? 

5) Zou U een samenvatting kunnen geven van wat volgens U de negatieve kanten van het Garantiestel
sel? 

6) Heeft U nog opmerkingen die niet in afgelopen verhaal besproken zijn. maar die U toch nog voor het 
garantiestelsel zou willen toevoegen? 

------Bedanken------

Bedankt voor Uw tijd om mee te willen werken aan het interview. Deze gegevens zullen op dusdanige 
wijze verwerkt worden dat het niet duidelijk is welke bedrijven voor het onderzoek gebruikt zijn. 



Gesprek A 
Datum 

Bijlage 6: Verslagen van de interviews van de pilotstudie 

2 mei 1996 

Het bedrijf is een van de modernste slachterijen in Nederland en hebben voor Nederland een voor
beeldfunctie. Er komen veel delegaties kijken om te zien hoe ze werken. Het bedrijf is vijf jaar geleden 
opgericht en is sindsdien twee keer van moederbedrijf veranderd. Het is een winstgevend bedrijf. Per 
jaar worden er 5375 varkens geslacht en gekoeld. Ze werken niet voor de consumenten, maar maken 
halffabrikaten. Er werkt 180 man personeel van hun zelf en 60 tot 70 man van andere bedrijven. Bijna 
iedereen hiervan werkt in de productie. op het kantine en de schoonmakers (schoonmakers worden 
ingehuurd). De contactpersoon werkt daarnaast nog als hoofd automatisering en als de man voor het 
milieugebeuren. aangezien dat allemaal deeltaken zijn. 

Het algemene milieuplan wordt door het moederbedrijf opgesteld. maar het bedrijf zelf mag hun eigen 
milieubeleid bepalen. Bij het bedrijf zijn ze met name gericht op energiehesparing in hun milieubeleid 
aangezien er enonn veel energie in het bedrijf nodig is. Ze werken met vier projecten samen met de 
NOVEM waarbij ze ook subsidie hebben gekregen. Wat betreft afval en emissies ·•mogen ze niet 
klagen". Om aan te tonen dat ze goed bezig zijn haalt de contactpersoon aan. dat de gemeente Helmond 
zware eisen stelt aan de emissies. maar dat het bedrijf daar nog onder zit (zelfs nog lager dan de nieuwe 
NEN-norm). Het grootste probleem waar de het bedrijf nog mee zit. is het slib. Het wordt nu ingedijkt 
en daarna gestort. Ze zijn echter samen met anderen bezig om hier nog een oplossing voor te vinden, 
maar dit is nog in een p1il stadium. 

Volgens de contactpersoon is afval- en emissiepreventie het voorkomen van productie van afval en 
emissie. Hierbij noemt hij als voorbeelden het gebruik maken van kratten in plaats van dozen en dat er 
bij het watergebruik water gebruikt wordt in plaats van misbruikt. 

Het Garantiestelsel vindt de contactpersoon in beginsel heel zwart-wit geformuleerd. Hij denkt dat er 
strenge regels gesteld dient te worden waarbinnen het onderzoek uitgevoerd dient te worden en dan met 
name richting de adviseur. Hij heeft uit ervaringen gemerkt dat dergelijk beschikbare gelden in de regel 
alleen adviseurs rijker maken. Hij vindt het daar cx1k een goede zaak dat het adviesbureau voor een 
bepaalde som wordt aangenomen dan voor een aantal uur. omdat ze altijd over het aantal uur heengaan 
("hoed U voor energiemakelaars"). 

De contactpersoon vraagt zich af of zijn directie bereid is om mee te betalen aan "mislukte" projecten 
voor de gehele Noordbrabantse industrie. als het bij hun wel goed is gegaan. Als het alleen om hun eigen 
branche gaat. dan verwacht hij dat ze geen problemen met de regeling zullen hebben. 

De contactpersoon heeft een voorkeur voor een lijstje adviesbureaus. dan om er zelf een aan te dragen. 
Hij verwacht dat de adviesbureaus die op een dergelijk lijstje staan expertise op dit gebied hebben. Hij 
wil echter wel de mogelijkheid hebben om het bureau af te keuren. Hij wil echter wel duidelijkheid 
hebben over wie het adviesbureau controleert en hij verwacht dat hier omtrent duidelijke normen 
opgesteld zullen worden. 

De contactpersoon verwacht dat het van het bedrijf geen probleem is om de gegevens op tafel te krijgen 
wat betreft de energie-huishouding. Afval is echter een ander probleem. Als hiervoor nieuwe gegevens 
nodig zijn dan ziet hij altijd nog de mogelijkheid om een stagiair in dienst te nemen. Het is met andere 
woorden volgens hem wel technisch te realiseren om hier tijd voor vrij te maken. 
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De opslag als dank voor de bewezen diensten vindt de contactpersoon niet terecht. Volgens hem mag dit 
niet meer dan 10% zijn. Hij ziet een aantal redenen om uit het traject te stappen. Ten eerste zijn de 
besparingsopties te duur: het vraagt een te hoge investering van het bedrijf. De doelstelling die naar 
voren komen zijn niet haalbaar (technisch niet. economisch niet of organisatorisch niet). Bij het bedrijf 
zijn er al zulke zware hygiënische eisen dat er over het algemeen geen draagvlak vanuit de werknemers 
is om op nog meer regeltjes te lenen. Vaak willen de werknemers ook niet mee werken uit een soort 
gewoonte: het eigen belang is dan groter dan het milieu. Als laatste reden ziet de contactpersoon nog dat 
de voorgestelde veranderingen niet in het algemene beleid passen. 

De contactpersoon ziet niet echt een reden om van adviseur te veranderen na de quick scan. Na een goed 
gesprek verwacht hij er wel uit te komen met de adviseur. Hij vindt echter dat het fondsbeheer ook in 
staat moet zijn om een adviseur van zijn taak af te halen. 

De contactpersoon vindt de winstmarges te laag. Hij vindt niet dat er bij veranderingen die (eventueel) 
investeringen vragen al zo veel afgedragen moet worden aan het stelsel. Pas als het gaat om bedragen in 
de trant van fl.50.000.- dan kan er pas gesproken worden over een som van ongeveer tl.2.500.- terug te 
storten. Een investering wordt dan pas interessant. Hij verwacht dat dit niet alleen voor zijn branche 
geldt. maar voor de gehele industrie. De terugverdientijd van drie jaar is te lang: machines hebben een 
terugverdientijd van één jaar. energie niet langer dan twee jaar. Bij de checklisten mist hij het geld wat 
ze zelf in het onderzoek gestoken hebben. 

De contactpersoon heeft geen vertrouwen in voorfinanciering. Als mogelijk opties ziet hij 30-30-40, 
zoals men in het bedrijfsleven gewend is om af te rekenen. 

De contactpersoon ziet voordelen van stoppen van het fondsbeheer in een commercieel jasje. Er dient 
echter uitgekeken te worden voör een belangenverstrengeling, dat ze zelf het onderzoek gaan uitvoeren. 
Hij verwacht dat het een stichtingsvorm dient aan te nemen en dat het iets onder de hoede komt van de 
provincie. 

De contactpersoon vindt dat het stelsel goed in de gaten moet houden of het iets vernieuwends biedt in 
vergelijking met de andere procedure. Hij heeft moeite met de financiële kant van het verhaal. Niet 
alleen met de opslagladder, maar ook met de fictieve cijfers. Terugbetaling dient te geschieden op 
feitelijke besparingen die keurig bijgehouden worden. Het is voor een directie in eerste instantie toch 
vaak een verhaal over kosten en baten. Tevens zit hij zich af te vragen wat het biedt voor het vervolg. 
Als het Garantiestelsel "bergen met geld" gaat verdienen, dan is het volgens hem aan te raden om hier 
wat mee te doen waar de bedrijven ook nog wat aan hebben. Hij ziet hier een mogelijkheid om een 
onderzoek te financieren naar probleem die meerdere bedrijven hebben met afvalstromen en waar nog 
geen oplossingen voor zijn. Volgens hem werkt dit weer drempel verlagend. 



Gesprek B 
Datum 7 mei 1996 

Het bedrijf is een holdingmaatschappij met 77 vestigingen. waar 72CX) man in totaal werken. Ze maken 
van allerlei soorten producten en ze zijn met name gericht op de petrochemische industrie. Er zijn een 
aantal soorten. Het bezochte bedrijf houdt zich bezig met het aanleggen van pijpleidingen. Er was ook 
een dergelijke in Bergen op Zoom maar die sluit binnen twee maanden. Voor deze tak van bedrijven 
worden de beslissingen in Barendrecht g~nomen [vandaar dat ik in Barendrecht aanwezig ben. red]. 

Volgens de contactpersoon zijn ze vooruitstrevend bezig op het gebied van milieu. Ze hebben een 
Karnsysteem (kwaliteits-. arbo- en milieuplan-systeem) opgezet en hier is milieu een integraal onderdeel. 
Ze zijn vooral bezig met het scheiden van afval. Dit gebeurt niet alleen op de werkplaats, maar ook op 
het kantoor. Een aantal weken geleden hebben ze zich laten toetsen door de BMD en daar kwamen ze 
positief uit. Volgens de contactpersoon zien de meeste bedrijven hun eigen mogelijkheden om bij te 
dragen aan een beter milieu wel in. maar blijft het vcx1r de meeste bedrijven toch altijd een kostenplaatje. 
Kan er echter geld bespaard worden. dan gaan volgens hem de meeste bedrijven wel overstag. Volgens 
hem is afval- en emissiepreventie te definiëren als het zo min mogelijk afval en emissies te creëren. 
Volgens hem is er op het gebied van afval "niet meer veel te halen bij het bedrijf' maar op het gebied 
van emissies moet er nog veel gebeuren. Zoals hij al eerder gezegd had. hebben ze onlangs door de 
BMD een onderzoek laten doen. Volgens hem zijn er nog mogelijkheden in het verlichtings- en 
electriciteitsgebeuren. maar ook met hier een onderzoek na zijn ze mee bezig. De BMD heeft een 
"hartstikke mooi" rapport geschreven. Zoals hij al gezegd heeft. is het enige volgens hem waar nog wat 
op te halen valt. het energiegebied. "Het bedrijf produceert een hoop. maar ze hebben niets". 

Ze hebben al eerder samengewerkt met een adviesbureau en deze samenwerking beviel goed. Volgens de 
contactpersoon is het goed als er een onathankelijk iemand kijkt naar de organisatie. Volgens hem zijn er 
weinig branchegerichte adviesbureaus en hij heeft ook liever geen op de branche gericht adviesbureau 
uit angst voor "brancheblindheid". Volgens hem kijkt een onathankelijk adviesbureau objectiever tegen 
het bedrijf aan. Hij heeft geen vcx1rkeur of hij een adviesbureau op een presenteerlijstje krijgt of dat hij 
er zelf een moet uitzoeken. Hij denkt echter dat het voor andere bedrijven wel aan te raden is om hen een 
aantal adviesbureaus voor te schotelen. omdat ze er dan minder moeite vtx1r hoeven te doen ("bedrijven 
doen overal aan mee en deze motivatie wordt groter naarmate ze er minder moeite voor hoeven te 
doen"). 

Volgens de contactpersoon is het juist positief als er geen banden tussen het stelsel en het adviesbureaus 
zitten. Het bedrijf en het adviesbureau moet zaken doen en daar hoeft geen derde tussen te zitten. 

De contactpersoon heeft moeite met de preventie quick scan. Hij vindt dat de resultaten moeilijk tastbaar 
te maken zijn en hij verwacht problemen om dat aan zijn directie te verkopen. Hij vindt dat het gelijk 
duidelijk moet zijn. waar het bedrijf zich mee in Iaat. Hij ziet de preventie quick scan meer als een 
nuloptie om te kijken wat er mogelijk is vtxx een bedrijf. De kosten voor de preventie quick scan zijn 
dan voor het Garantiestelsel (of iets dergelijks). Van daaruit kan het bedrijf alsnog bepalen wat het gaat 
doen. Hij ziet de preventie quick scan als een 1mx1i middel om de rest te verkopen bij bedrijven. 
Daarnaast maakt hij nog de opmerking dat de kosten van de preventie quick scan niet altijd uit dezelfde 
pot dienen te komen: het ene bedrijf dient niet altijd voor de kosten van het andere bedrijf op te draaien. 

Redenen die de contactpersoon ziet om van adviesbureau te wisselen is als het bedrijf twijfels plaatst bij 
het goed bezig zijn van het adviesbureau. Volgens hem is dit het goed recht van het bedrijf. Het hangt 
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niet alleen af van het kunnen van het adviesbureau. de capaciteit van het adviesbureau. maar ook van 
de omgang met het adviesbureau ("als hij een plaat voor zijn kop heeft ... "). 

De contactpersoon heeft twijfels bij de PRISMA-methodiek. De preventie quick scan toont aan waar 
wat te halen is. Het hangt af van het bedrijf de complexiteit van het bedrijf. de werkzaamheden en het 
beleid van het bedrijf af of het bedrijf het gehele traject ingaat of misschien slechts een gedeelte. Hij 
vindt het daarom raadzaam om de methode wat flexibeler te hanteren. Bij bedrijven die ingewikkeld en 
complex zijn is een uitgebreide methode nodig. bij een eenvoudig bedrijf is een simpele methode nodig. 
Volgens hem moet het daarom mogelijk om een stukje overleg in te bouwen tussen het bedrijf. het 
Garantiestelsel en het adviesbureau. 

Bij het bedrijf zelf wordt een terugverdientijd gehanteerd van drie tot vijf jaar. Hij vindt het systeem van 
een oplagladder een goed systeem. maar er moet van te voren duidelijk zijn wat er te verdienen is en wat 
de verbonden kosten zijn. Zoals het Garantiestelsel er nu ligt biedt het vooraf geen duidelijkheid. Hij 
verwacht daarom niet dat zijn directie met de regeling accoord gaat. Van te voren dient duidelijk te zijn 
wat de kosten zijn en wat de baten zullen zijn. 

De contactpersoon heeft geen voorkeur voor een bepaalde beheerorganisatie. Hij vindt dat aangezien de 
provincie het initiatief heeft genomen om het stelsel op te zetten. de provincie de meest aangewezen 
instantie om het stelsel te beheren (maar dat hoeft niet van hem). 

Al met al vindt hij het een goed initiatief. maar er dient voor uitgekeken te worden dat het geen 
ambtenaren stuk wordt. met allerlei "mits-en en als-en". Het financiële plaatje dient helder te zijn: wat 
gaat kosten en wat levert het op. Tevens vindt hij het een goed punt dat een aantal zaken geanalyseerd 
worden bij bedrijven. Niet iedereen weet de goede weg om positief met her milieu om te gaan. Het 
adviesbureau wat dergelijke bedrijven bezoekt moet dan ook niet verbaasd zijn volgens de 
contactpersoon als het ook andere vragen omtrent het milieu komt. 



Gesprek C 
Datum IS april 1996 

Het bedrijf is opgericht in 1934 en is sinds 1966 onderdeel van een Amerikaans concern. Het concern is 
de grootste tabaksverwerker van de wereld en waarvan sigaretten de belangrijkste zijn. Het bedrijf zelf 
is binnen het concern één van de weinige bedrijven die sigaren maakt. Het bedrijf bestaat uit drie 
bedrijven namelijk in Geel (België). in de Dominicaanse Republiek en in Eersel. In totaal werken er 
1100 man. In Eersel zelf werken ongeveer 225 waarvan 100 in de productie. Ze produceren 56 miljoen 
sigaren per jaar voornamelijk voor de export. De belangrijkste afzetmarkten zijn Engeland. Frankrijk en 
de tax-free-shops op luchthavens e.d. 

Het moederbedrijf stippelt in hoofdzaak het beleid uit. Alle kleinere vestingen mogen zelf een "company
plan" maken die gericht is op het beleid en moet vervolgens door het moederbedrijf goed gekeurd 
worden. He' moederbedrijf heeft ook besloten. omdat ze door hun tabaksverwerkende activiteiten al veel 
in de ''picture" staan. om op de overige terreinen zo min mogelijk op te vallen en dus goed hun best 
doen. Dit geldt ook voor het milieu. Zo heeft de contactpersoon ongeveer vijf weken geleden een seminar 
in Engeland gevolgd (georganiseerd door Arthur D. Little) om een bedrijf binnen in het concern op de 
juiste wijze te kunnen door lichten. 

Volgens de contactpersoon is afval- en emissiepreventie "zo veel mogelijk zo min mogelijk afval en 
emissies te veroorzaken en indien dit niet lukt er zo bewust mogelijk mee omgaan (gecontroleerd mee om 
gaan). Dit geldt niet alleen voor de producten maar ook voor de verpakkingsmaterialen. Alles moet niet 
alleen "up sight" bekeken worden (op de fabriek zelf), maar ook "down hili" (weten hoe er mee om
gegaan wordt als het verwerkt gaat worden). 

Volgens de contactpersoon is zo een stelsel nodig om kleine bedrijven over de streep te trekken: het zijn 
niet alleen de ideologische redenen om aan afvalpreventie te gaan doen. De contactpersoon verwacht 
echter dat een onderzoek bij hun niets op zal leveren en dat de tijd die aan het onderzoek besteed wordt 
"verloren tijd" zal zijn voor het bedrijf. 

Het bedrijf zal wel mee willen werken aan het zelfvoorzienende principe. maar gaat niet voor 
Sinterklaas spelen. Volgens de contactpersoon kan met name de preventie quick scan hier heel handig 
bij zijn. Het is voor een bedrijf een manier om te kijken of ze zo-wie-zo aan de overheidsregels voldoen; 
zijn ze op de hoogte, doen ze het goed'? (goed voor de PR van het Garantiestelsel). 

Er is binnen het bedrijf al eerder gewerkt met adviesbureaus. Deze samenwerking verliep naar wens. 
Omdat het wereldje van de adviesbureaus klein genoeg is, kiezen ze er liever zelf een uit. De 
contactpersoon vindt het een goede zaak dat er geen verbindingen lopen tussen het adviesbureau en het 
stelsel om er zorg voor te dragen dat het adviesbureau er niet commercieel bij betrokken raakt. Hij zit 
zich echter af te vragen wat er allemaal mee genomen wordt in het onderzoek: alleen het proces of ook 
de verpakkingen e.d. 

Voordat een bedrijf mee gaat in de preventie quick scan. moet er eerst goed gepolst zijn of het bedrijf 
bereid is om optimaal mee te werken. De adviseur moet van te voren wel aan geven wat hij wil weten. 
Het bedrijf kan op zich wel tijd voor de preventie quick scan vrij maken. maar dit is wel onder 
voorbehoud. 
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De contactpersoon vraagt zich af of het niet handiger is om een subsidie in het leven te roepen om te 
zorgen dat bedrijven met afval- en emissiepreventie aan de slag te gaan. Als ze niet aan de gang zijn met 
afval- en emissiepreventie zijn ze bezig met geld weg te gooien. Hij pleit daarom voor een subsidie. 

"Te weinig tijd" ziet hij als voornaamste reden om uit het project te stappen na de preventie quick scan. 
Als het hedri jf het eenmaal uitgezocht heeft weten ze het en kunnen op een later tijdstip er alsnog mee 
aan de slag. 

De contactpersoon heeft weinig vertrouwen in de PRISMA-methcx1iek. Hij verwacht met name in 
bedrijven met minder dan 20 man problemen met o.a. het samenstellen van teams. Vooral in dat type 
bedrijven hangt het vooral af van de inspanningen c.q. betrokkenheid van (waarschijnlijk) één 
man/vrouw. Hij vindt met name de preventie quick scan voor een kleiner bedrijf geschikt. Tevens 
hebben kleinere bedrijven waarschijnlijk meer moeite met de opslagladder (te lange termijn). Het bedrijf 
maakt over het algemeen gebruik van een terugverdientijd van 2 jaar. maar dat hangt sterk af van het 
type investering. 

De eisen die de contactpersoon stelt aan de beheerorganisatie is dat de structuur te checken is en dat de 
organisatie betrouwbaar overkomt. hij denkt hier aan een controlelichaam van de overheid. een semi
overheid bedrijf of iets dergelijks. Een commerciële instdling ziet hij niet zitten. Afvalsturing Brabant 
ziet hij daarom wel zitten. 

De contactpersoon dankt dat het grote probleem in verband met afval- en emissiepreventie met name het 
feit is dat het geen wettelijk bodem heeft. Als deze er wel zou zijn. dan zou alles een stuk soepeler gaan. 
Daarnaast is voor kleine bedrijven de onbekendheid met de materie een groot probleem. Het zou daarom 
handig zijn als er kort op maximaal twee A4-tjes uitgelegd zou worden wat afval- en emissiepreventie 
is. Dit is de wet waar aan voldaan moet worden (per milieucompartiment bespreken) dat is het gevolg 
als er niet aan voldaan wordt. De preventie quick scan zou op deze wijze ingezet kunnen worden in het 
algemeen om te kijken hoe het bedrijf er voor staat. De voornaamste drempel die de contactpersoon ziet 
te aanzien van afval- en emissiepreventie is dat veel bedrijven nog te weinig kennis hebben ten aanzien 
van preventie. Hoe moet deze drempel genomen worden zonder te struikelen? 



Gesprek D 
Datum 11 april 1996 

Het bedrijf is een bedrijf in de bouwmaterialensector/metaalsector. Ze zijn ongeveer 25 jaar geleden 
opgericht door een bedrijf in de V.S. Tegenwoordig vallen zij onder een moederbedrijf in Engeland waar 
zij als enige onderdeel vanuit maken als zijnde een non-food bedrijf. Ze produceren metalen 
plafondsystemen. 90 tot 95% wordt er naar het buitenland geëxporteerd, naar voornamelijk dealers en 
groothandels. In Nederland zelf wordt er voornamelijk aan installateurs geleverd. Het heeft 45 man in 
dienst waarvan 26 man in de productie werkt. Beslissingen worden hoofdzakelijk door het bedrijf zelf 
genomen. tenzij het om hoge investeringskosten gaat. Sinds een korte tijd zijn ze bezig met het opzetten 
van een bedrijfsrnilieuplan in samenwerking met de BMD en de gemeente. Als alles naar wens verloopt. 
treedt dit plan over anderhalve week in actie. 

Afval- en emissiepreventie wordt bij het bedrijf gedefinieerd in termen van kostenbesparing. Afval 
levert onkosten en daarom is het zaak dat er zo min mogelijk afval ontstaat. Er is hierbij echter één na
deel: hoe meer ze produceren hoe meer afval ze hebben. hoe meer werk zij hebben. Preventie heeft 
volgens hen ook te maken met het terugdringen van vervuiling. 

Het uitgangspunt van het Garantiestelsel vindt één van d~ contactpersonen (contactpersoon I) op zich 
o.k. Hij heeft alleen moeite met de adviseur. Hij verwacht dat die altijd wel iets vindt. waar het bedrijf 
dan vo~x op dient te draaien. Hij ziet het Garantiestelsel hoofdzakelijk als een lekkem1akertje. De andere 
contactpersoon (contactpersoon Il) vindt het idee van het Garantiestelsel "subliem". Zonder het 
Garantiestelsel denkt hij dat er binnen een bedrijf aan preventie niets gebeurt. Hij vindt het interessant 
genoeg om er aan mee te willen werken [door middel van dit interview red.] om het idee te laten slagen. Een 
terugverdientijd van drie jaar gehanteerd vindt hij voor het bedrijf echter zo-wie-zo niet acceptabel. Dit 
is veel en veel te lang. 

Contactpersoon I merkt op dat hij verwacht dat in 95% van de gevallen van de bedrijven wat het 
onderzoek laten uitvoeren waarschijnlijk aantoont dat er voldoende besparingen mogelijk zijn. Hij vraagt 
zich af of het ook in bedrijven zal "mislukken". Volgens hem is het aan te raden om gewoon een sub
sidie in het leven te roepen die 50% van de advieskosten vergoed en laat het dan de bedrijven gewoon 
zelfuitzoeken. Volgens hem is het moeilijk om op deze wijzen het bedrijf te overtuigen om mee te 
werken aan het stelsel. Contactpersoon II vraagt zich af wie het rapport van de adviseur controleert: hoe 
is het aan te tonen dat het niet juist is wat de adviseur zegt? Er barst nu een discussie los tussen de 
contactpersonen onderling. welke methode het meest effectief is om bedrijven over de streep te halen wat 
betreft preventie. Contactpersoon I ziet met name de voordelen in van een 50%-subsidie en 
contactpersoon II ziet de voordelen van het Garantiestelsel in. Ze zijn er in ieder geval beide over eens 
dat zo als het Garantiestelsel er nu ligt het bedrijf er niet aan mee zou willen werken. 

De terugverdientijd is te lang volgens de beide contactpersonen. De kans is volgens hen groot, dat het 
plan of de adviezen na drie jaar achterhaald zijn met het oog op wettelijke bepalingen omtrent emissie 
e.d. Daarnaast kan de economische situatie veranderen: niet alleen in hun omgeving, maar ook van het 
bedrijf zelf. Zij adviseren daarom een lagere drempel om in stappen. Dit zien zij op twee manieren 
vertegenwoordigd: een kortere terugverdientijd (biedt meer zekerheid) en contactpersoon I wil meer 
inspraak in de uiteindelijke beslissing (is die zinvol of niet). zcx1at ook het bedrijf zelf de mogelijkheid 
heeft om het rapport af te keuren. Hij wijst hier nog nadrukkelijk op het feit dat de gegevens. die uit het 
onderzoek naar voren komen. privé moeten blijven (hij zag hier met name een gevaar in de rol van de 
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overheid die die kan spelen: de overheid kan haar beleid er op af stemmen of het is mogelijk dat er 
strafbare gegevens naar voren komen die hij liever niet bekend maakte[') red]). 

Voor het fondi;;beheer ging hun voorkeur er na uit dat het een branchevereniging was of een 
overkoepelende branche-organisatie. Zij kennen de problemen van de bedrijven en staan achter de 
bedrijven. Daarnaast is het van belang dat het deskundigheid heeft op het gebied van afval- en 
emissiepreventie en dat het onafüankelijk is van een overheidsinstantie om belangenverstrengeling te 
voorkomen. 

Het systeem van de ''opslagladder" vinden ze een goed systeem. Ze vinden echter dat dit doorgevoerd 
moet worden. Dit houdt in dat zij het gehele financieringssysteem omgegooid willen zien. Het systeem 
wat zij voor ogen hebben ziet er als volgt uit: 

Het stelsel financiert de adviseur (de kosten van het preventie-onderzoek). Op het moment dat er 
baten in het bedrijf gegenereerd worden. dan gaat het bedrijf een opslag aan het stelsel betalen 
volgens het systeem van de opslagladder (baten lager dan fl.4.500.- dan betaalt het bedrijf niets 
aan het stelsel; baten liggen tussen tl.4.500.- en tl 10.500.- da:l betaalt het bedrijf een opslag 
van tl.2.500.-; baten liggen tussen tl 10.500.- en tl 16.500.- dan betaalt het bedrijf een opslag 
van tl.5.000,-; ".). 

Dit houdt in dat er in de startpositie meer geld in het stelsel dient te zitten. dan bij het gepresenteerde 
Garantiestelsel. Zij verwachten echter dat dit zelfs meer geld oplevert dan het oude systeem. Het is ook 
mogelijk dat er in plaats van een ladder-principe gebruik gemaakt wordt van een bepaald percentage. 

Ze hebben er een voorkeur vcx1r dat het stelsel een adviseur voordraagt. omdat zij niet weten welke 
adviseur goed is in dit soort doorlichtingen. Als zij dat dienen uit te zoeken is er weer kostbare tijd 
verloren gegaan. Ze willen wel het recht hebben om de adviseur af te keuren en zelf op zoek te gaan 
naar een "betere". Met name in de preventie quick scan zien zij het belang van een goede adviseur in. De 
adviseur moet volgens contactpersoon I van goede huize komen om via de preventie quick scan een 
goede indruk te krijgen van het bedrijf. Hij vindt de preventie quick scan erg snel. Ze zijn wel bereid om 
er tijd voor vrij te maken om de gegevens boven tafel te krijgen. maar contactpersoon 1 is bang dat hij 
voor het zoeken/vinden van de juiste gegevens meer tijd nodig zal hebben dan er voor staat. Misschien is 
het daarom handig dat het al eerder bekend is wat de gegevens moeten zijn voor de preventie quick scan. 

Om nü de preventie quick scan uit het Garantiestelsel te stappen, zijn een aantal redenen te bedenken: 
geen genoeg tijd voor de vervolgprocedure. weinig vertrouwen in de preventie quick scan, wijzigingen in 
de organisatie waardoor het beleid verandert, er worden te hoge investeringen gevraagd van het bedrijf, 
enz. Ook willen ze graag de mogelijkheid hebben om na de preventie quick scan voor een andere 
adviseur te kiezen. Als reden voor het kiezen van een andere adviseur geven zij de overtuiging dat de 
adviseur niet goed genoeg is, of dat er met de adviseur niet samen valt te werk ~n. 

-Op de checklist staat erg veel. Contactpersoon 1 vraagt zich af of er niet te veel op de checklisten staat 
(hij heeft er geen overzicht over). Voor het bereken van hun eigen investeringen heeft het bedrijf geen 
gouden regel: het hangt af van de investeringen. Een terugverdientijd van drie jaar vinden ze zo-wie-zo 
niet acceptabel. Bij het bedrijf wordt. als ze rekenen met een terugverdientijd. gerekend met een 
terugverdientijd van hooguit één jaar. 

Al met al stellen ze voor om de drempel naar beneden te brengen. In dit kader zien ze een eigen bijdrage 
al helemaal niet zitten. De drempel wordt hierdoor eerder verhoogd. waardoor het volgens hun "een 
gebed zonder einde" wordt. Een eigen risico VlX1r de adviseur juichen ze alleen maar toe: hoe hoger hoe 
beter. Dit geldt echter alleen als de adviseur alleen maar adviezen geeft en d~lt de beslissingen genomen 
worden door de fondsbeheerder. 



Gesprek E 
Datum 10 april 1996 

Het bedrijf is een bedrijf in de metaalbranche. Het is een onderdeel van een moederbedrijf in Duitsland. 
Het bedrijf heeft als oprichtingsdatum 3 december 1968. Zij produceren met name onderdelen vcx1f 
defensie. zoals patroonbandschakels die onder meer gebruikt worden in de Leopard-tanks. Ze hebben 
ongeveer 180 man in vaste dienst waar ongeveer tweederde in de productie werkt. 

Ze zijn sinds 1983 bezig met het opzetten van een nuloptie die vanaf toen ook werkzaam werd. Op dit 
moment zijn ze bezig met het opzetten van een milieu-zorgsysteem. Dit gaat in samenwerking met de 
BMD. Tegenwoordig zijn ze bezig met de ISO-normen. maar het is niet eenvoudig om dit in te voeren. 
Ze hebben relatief veel buitenlanders in dienst (30 tot 40% ). wat volgens de contactpersoon een extra 
nadeel is om mee aan een beter milieu (vanuit de cultuur). 

Ze hebben een aantal speerpunten met betrekking tot hun milieubeleid. Ten eerste zijn ze bezig met het 
afvoeren van afvalstoffen. Ze hebben ongeveer 20 stofstromen chemisch afval en ongeveer 20 
stofstromen niet-chemisch afval. Al deze stofstromen worden geregistreerd in een eigen data-bestand. 
Ten tweede hebben ze sinds kort een waterlozingsvergunning. Het bedrijfheeft vrij veel water nodig in 
het produktieproces in verband met oppervlaktebehandelingen en dergelijke van het staal. Ten derde zijn 
ze bezig met een koelwaterproject: monitoring van grondwater (Hinderwet: moet binnen een half jaar 
geregeld zijn). Hiervoor hebben ze grondwatennonsters door Grontmij laten nemen in eigen beheer. Dit 
toonde een kleine verontreiniging aan. wat gesaneerd diende te worden van het moederbedrijf en van de 
gemeente. Ze zijn bezig om een keuze te maken tussen drie verschillend manieren van een milieu
zorgsysteem op te zetten: her British handbook. ISO 1401 en EMAS. Waarschijnlijk wordt voor de 
British handbook gekozen omdat deze her meest eenvoudig is en voorlopig nog te volgen is. 

Het bedrijf heeft één directeur met sinds kort een adjunct die hem helpt. Daaronder zit een management
team van ongeveer 7 man. Een stelsel zoals "No cure. no pay" komt waarschijnlijk bij de 
bedrijfsvertegenwoordiger terecht die tegelijkertijd ook de productiepersoon is. De contactpersoon heeft 
wxirnamelijk de raak om al re enthousiaste projecten te laten verzanden. omdat het beter is om één 
project goed te doen dan om meerdere projecten maar half te doen. Het bedrijf is dan wel jong en 
dynamisch. maar dat hoeft nog niet beteken dat alles kan. 

Afval- en emissiepreventie ziet de contactpersoon met name op het financiële gebied: door niet alleen 
eindcontroles te hebben maar ook dcx1f tussentijds te controleren. Daarnaast gebeurde er niets met de 
controles: ze werden keurig opgeschreven en in de kast gezet. Tegenwoordig gebeurt er cxJk daadwerke
lijk wat mee. De contactpersoon ziet wel een probleem bij de gehanteerde definitie van preventie in het 
stelsel: het te vaag: wat is afval en wat zijn emissies. Staalschroot rekent hij niet bij afval omdat het 
anders een te grote groep in beslag neemt. Daarnaast geldt voor het bedrijf dat een verhoging van de 
omzet automatisch een verhoging van hulpstoffen. grondstoffen. staalschroot. energie inhoudt. Met het 
gebruikte water kan wat gedaan worden en dat wordt dus al gedaan. 

De contactpersoon denkt dat als er op een eenvoudige manier wat verteld wordt aan bedrijven wat geld 
kan besparen dat het gauw een ''hoi-hoi"-effect optreedt of anders een "oh ja-Erlebnis". Hij ziet een 
gevaar in van oplossingen die door bedrijven zelf wel onderkend worden. maar nog niets mee gedaan 
worden. Deze worden waarschijnlijk ook wel door de adviseur onderkend. 

Het bedrijf heeft intensief contact met de BMD en is over deze samenwerking tevreden. Hij vraagt zich 
af of het adviesbureau het er mee eens of er geen contacten lopen russen het adviesbureau zelf en de 
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fondsbeheerder. aangezien dat het adviesbureau het resultaat moet behalen en het fondsbeheer het 
resultaat moet gaan beoordelen. 

De contactpersoon vraagt zich af hoeveel tijd er door wie binnen het bedrijf tijd vrij moet maken voor 
het project. Hij ziet dit als een serieus probleem. In dit bedrijf is de tijd ernstig beperkt voor veel 
personen en er kan weimg tijd vrij gemaakt worden voor dit soort projecten. Het zou daarom handig zijn 
om de vragenlijst van de preventie quick scan en de uitgebreid preventie doorlichting van te voren 
opgestuurd wordt om te kijken wat bekend moet te zijn. Hij kan niet aangeven hoeveel van te voren. 

De contactpersoon ziet een aantal redenen om uit het project te stappen. Ten eerste gaat het om de tijd 
die er vrij voor gemaakt dient te worden (laten doen?). Ten tweede vragen alle besparingen om 
investeringen. Hij zou zich goed kunnen voorstellen dat deze investeringen te hoog zijn voor bedrijven en 
daarom uit het project stappen. Een kanttekemng dient hier wel bij gemaakt te worden : hij weet met hoe 
het in de praktijk gaat werken dus alles is onder voorbehoud. Hij ziet als reden om over te stappen naar 
een ander adviesbureau dat het vertrouwen in het adviesbureau niet hcx1g genoeg is. 

Hij verwacht dat zijn bedrijf het gehele project van tafel veegt op het moment dat het de resultaten niet 
overstijgt. Dit houdt in dat ze met willen betalen voor een project wat onder de 8Ql7r-grens valt. De 
directie kijkt met alleen naar het milieu. maar ook naar de portemonnaie. Ze willen zo-wie-zo 
voorkomen dat er aan projecten begonnen wordt. die met afgemaakt worden. 

De contactpersoon zit zich af te vragen wie er plaats gaan nemen in de geschillencommissie. Hij hcx.1pt 
dat er ook iemand van het bedrijfsleven bij zit. Anders is volgens hem de kans grcx1t. dat het een 
eenzijdig verhaal wordt. Hij heeft geen uitgesproken voorkeur met betrekking tot het fondsbeheer. 
misschien is een combinatie mogelijk. 

Al met al vindt hij het een goed steuntje in de rug voor bedrijven. Er zijn altijd nog een aantal zaken die 
met optimaal onderzocht zijn en misschien schept dit wat licht in de duisternis. Milieu wordt vaak 
gezien als een ncx.1dzakelijk kwaad. De uitkomst van milieuvoorzieningen zijn vaak boze gezichten, 
lastige klanten, enz. Milieu wordt vaak nog gezien als iets wat geld kost (moeilijk kwantificeerbaar te 
maken). van buitenaf opgelegd en hoe kan dit terugverdiend worden. Op deze wijze kan er aangetoond 
worden dat bijvoorbeeld netter en spaarzamer werken geld oplevert. In dit kader is hij niet positief over 
een eigen bijdrage: dit werkt alleen maar drempelverhogend volgens hem en een kleimgheid kan al te 
veel zijn. 



Gesprek F 
datum 12 april 1996 

Het bedrijf is een groente- en fruitverwerkend hdrijf. Het is geen conservenhlik-bedrijf. maar het maakt 
halffabrikaten voor de industrie. Het doet zogezegd het vuile werk voor o.a. Hern. Het bedrijf heeft 
ongeveer 125 man vast in de produktie ondienst en 15 tot 20 tijdelijk. Er zit 80 man op het kantoor 
aangezien deze vestiging in Etten-Leur ook gelijk het hootäkantoor is. Het bedrijf is een onderdeel van 
een grote bedrijf en is opgericht in 1867. Het zit sinds 1963 in Etten-Leur. Bij het verwerken van hun 
producten komt "verschrikkelijk veel" afval vrij. Het bedrijf importeert veel uit Oost-Europa. Ze werken 
het hele jaar door. Dankzij de diepvriessystemen is het mogelijk om het te veel aan fruit later te 
verwerken. door gehruik te maken van het a-ceptisch maken bij het pasteuriseren. waardoor kortere 
verhittingstijden mogelijk zijn. Er is een directie van drie man en die bepaald het beleid. maar elke 
afdeling heeft veel vrijheid en mag het naar eigen smaak invullen. 

Wat betreft het milieu volgt het bedrijf de wetgeving: Hinderwet is op to date. WvO en de lozingsver
gunning zijn rond. Het bedrijf heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie. Ze doen aan afvalscheiding. Er 
is echter niet een vaste milieuman. Op dit moment zijn ze in kaart aan het brengen van de 
energiestromen. Een probleem wat zich opdoet voor het bedrijf is dat door heffingen. stonkosten. e.d. 
zijn ze snel terrein aan het verliezen aan de concurrentie in het voormalig Oostblok. Door de dure 
Nederlandse handjes gaat het snel (in België mag hijvoorbeeld veel meer dan in '.'iederland). Alles wat 
intensief is. vertrekt (milieu en arbeid). 

Volgens de contactpersoon heeft afval- en emissiepreventie te maken met alle stoffen die vrijkomen in de 
produktie op het eind weer terug het proces ingaan. Afvalstromen worden teruggebracht en het overige 
afval wordt gescheiden ingezameld. Onder afval wordt binnen het bedrijf verstaan alle produ!Gen. die ze 
niet kwijt kunnen. Als de tarieven nog meer omhoog gaan. is dat voor het bedrijf de doodslag vanwege 
het verschil in tarieven tussen de verschillende landen. Het is misschien daarom ook mogelijk om het 
afval te verschuiven naar een andere plaats of zelfs naar een andere gemeente. Bij het bedrijf geldt 
daarnaast ook not ~ens dat het afval sterk afüankelijk is van het weer (verwerken groente en fruit). 
Volgens de contactpersoon "zijn de krenten al uit de pap". 

Bij het bedrijf is het moeilijk om door middel van één periode een uitspraak te kunnen doen over het 
gehele bedrijf en op die manier tot een conclusie te komen. Daarnaast hebben zij op de verpakking geen 
invloed. Het is, doordat ze veel importeren. moeilijk aan een vreemde het bedrijf uit te leggen. omdat het 
zo aan veranderingen onderhevig is. waardoor het bedrijf geen jaar hetzeltäe is. Per produktieproces zijn 
er andere afval- en emissiestromen in kaart te brengen. Het bedrijf is te complex om in een paar 
maanden duidelijk te worden. om een duidelijk beeld te vormen. Afval heeft daarna nog een ander 
nadeel: hoe meer afval aan de geïmporteerde producten zitten hoe duurde het product is. Het heeft dus 
weinig toegevoegde waarde voorhet bedrijf. 

Het bedrijf heeft al eerder samengewerkt met de I3MD. MNR. Grontmij. Heidemij en nog een stel ander. 
De mening over de samenwerking is verschillend. Bij somntige adviesbureaus (die niet in het rijtje staan) 
is de verhouding vreemd: scheef en duur en leverde slechte prestaties. De samenwerking met de andere 
adviesbureaus verliep goed. Het bedrijf heeft er een voorkeur voor om een eigen adviesbureau te 
gebruiken. Dat advieshureau kent de weg hinnen het bedrijf. 

De contactpersoon vindt het systeem van de berekeningsmethode van terugbetaling (wie betaalt wat: het 
bedrijf of het Garantiestelsel) te ingewikkeld. Tevens vindt hij dat hij die t1.4.500,- zo-wie-zo kwijt is 
door teams in te stellen binnen het bedrijf zelf. Volgens hem zijn de checklisten oncontroleerbaar: het 
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valt niet te bepalen of er inderdaad een besparing is opgetreden aan afval of niet. Het is elk jaar aan 
verandering onderhevig. Als hij zou willen. zou hij het Garantiestelsel zo op kunnen lichten. Het valt wel 
te zeggen dat als er x kersen zijn. dat dit automatisch x pitten oplevert. Er valt echter niets over te 
zeggen hoe veel vuil hier aan zit. Het is vaak een verschil tussen goede en slechte oogst. Het zelfde geldt 
ook voor de verpakkingsmaterialen (vuile producten leveren vuile verpakkingen op ofwel verontreinigde 
verpakking waar niets meer mee te beginnen is). Voor het bedrijf is het systeem van het rekenmodel en 
de checklisten te frauderen en er het maximale uithalen wat er in zit. Nog een probleem is dat de meeste 
gegevens niet bekend zijn omdat het ieder jaar verandert. 

Bij het bedrijf hanteren ze zelf een terugverdientijd van 1 jaar. Deze terugverdientijd kan oplopen naar 
een terugverdientijd van 10 jaar bij diepte-investeringen. 

De enige eis die de contactpersoon stelt aan de beheerorganisatie is dat de organisatie deskundig moet 
zijn. 

Aan het einde van het interview is de contactpersoon niet van zijn standpunt verandert. Volgens hem is 
het bedrijf te complex voor. Om een totaal beeld van het bedrijf te krijgen is een langere periode nodig. 

Als opmerking wil de contactpersoon nog maken dat Nederland in de pas dient te lopen met de 
buurlanden omdat het anders op een vrij effectieve wijze het Nederlandse bedrijfsleven om zeep wordt 
geholpen. 
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Bijlage 7: Reacties van bedrijven afkomstig uit de pilotstudie 

Gemaakte 0 merkin 'en ueruhriceerd naar conce tueel model Totaal 
Attitude 

.A.'.?. .. g~-~~.?.~.~~-~~-~n..1.~g~E.~.iJ~ .. q.~0..9.~ .. ~9..Y.!.~~-~~'.?.!.~n .. ~.\! .. ~~-~.t~.g.0H .. ~~-~--~-~~-~!.~!?: ....... " ... " ................. "".! .. ~~!:'.'.. .... . 

. I.~8.~.~--g~.9.~.~~! ................................................ " ..................................................................................... " .... " .................. ". ":'!..~~!:'.'.. .... . 

. 9.Y.~.:-.!~_g_g~!.1 .. ~~ .. 9.~s~!.~.~--?.~.~~--~~! .. ~~--g~~"~-~-g~~-~~-~---··················································································" .. ?..~~!:'.'.. .... . 
Kennis: 

.~ ................. ~~-~~.P~~'.9.~.~~E~~-~9.~.~-.!~~'.S.~~~--~~~-~~-~~L~~:.~.g~-~~.!~!~.~Y.?.~.~--~~~~--~r~.~! .. !.~: ............................ "!.~~~'.. .... . 

. ~" .. " .......... g.P..'.9.?.?.!.~.g~-~--~~-~.9.~ .. ~9.:::!.?.~~'.. .. 1.~!.~.-~~.!~~~--~·ij·~--~! .. !.~n8..0.~.~~-~-g .. ~.\~~-~-~--~~! .. ~.~9.0.JL. .... "".?..~~-l::'.." .. . 
wat is afval? 3 keer 

rekenmodel is te in!!ewikkeld 1 keer 
.............................................................. w ................................................................. " .... " ............... " ................................................... .... " .............. . 

als bij het stelsel geld meer geld binnenkomt dan er uitgegeven wordt. dan is het 1 keer 
misschien mogelijk om dat extra geld te gaan gebruiken voor onderzoek op het 
11:ebied van afval en emissies .. " ..................................... " ............................... " ................. " ........................... " ................................................. "." ..................... " ........................... . 
op twee A4-tjes moet uitgelegd worden wat afvalpreventie is en dient bij het 1 keer 
re!!element ~evoe~d te worden .· 

...............•••••.... w .........•••.•.••.•. "rl; ••••••••••• w ................................................................................................................................................ .................... . 

Sociale norm ................................................... " .................................. " .......................... " .. " ........ " ... " .... " ............... "." .. "." ...... " ..... " ........... "" .... " .. " ... " .... " .... " 
-~~9.~~!.~!.1.9:.!~.~'.~.! .. ~.~U.~ .. g_~.P.~~.P.!.U~.~0..!S?~~--~!.~~--g·~--~-~~'..!.~~-g-~!.1 ........................................................... " ... ../ .. ~~!:'.'.. .... . 
-~~Y.~~!.\~--~~~'..g_! .. ~.~~-~~-~~-'.!.i.~.~'.~9.~~~~~~~Y.: .. ~.~~-g-~'.'...b~.! .. ~'.P. .. Y.EU~.i.!.~!.g~.9.~.!~ .. ~.fü~ .................... ..!..~~-~'.. .... . 
Niet bereid om andere branches te financieren 1 keer 

-~.'. .. ~~~-~~--~~-g-~!.? .. ~'.P.g~?.!.~!.9 .. ~-~-~9~9.~.~--~-~~--9.~.-~9.~.!.?~o/.~.~!?: .. ~!.<.?.~~-Y.S?.1.9.~~---·····························"······ ..?.~~!:'.'.. ..... 
Fondsbeheerder moet een adviesbureau kunnen ontslaan 1 keer 

.9.~g~::'.~.~~--~.\~ .. b.~~--~'.~_g_~'.!'.~~-~ .. gA~D~.~ . .P.~Y~ .. !~ .. g.\_iJY.~.~---··············································"····"·································· ..!..~-~~'.. ..... 

Ei11:en effectiviteit 
·······•·························································································································································································································· 
.I.~~&Y.~~Y.!~.~-~-ij9. .. Y.~~-.9.~!.~j~_~J?..~~ .. !.~!.1.g_ .......................................... ""." ...................... " ............................... " .... " ... .!...~~!:'.'.. .... . 
Verwachting is. dat het stelsel weinig oplevert voor het bedrijfsleven en ziet meer heil in 2 keer 
een subsidie 

.Y.Y..\~ .. ~.0..~~E.~?!.~~~--g~--~-g.Y._i_?.~.~E? .. (~.~?E~.~~-~n.~~--~-\~~-~--!~~-~~-~--~-~~g_~~~-~-1.9:.~!J~.! ............................................ ..!..~~!:'.'.. .... . 
Het is niet vanaf het beiün duideli ik wat het bedri i f dient te betalen 1 keer ....................................................................................................... " ...... " ...•................................................................................................................. 

. . M~.!~~-g-~~--~.P .. ~.~!?:.P.~.0.~?9.~.~h~ .. !?:\~~.Y.0!.g.~~~-g-~-~'.!~~--~~!?:.g.~~!9. .. Y.~~--b.~~.9.~9.~iU~"~jg~-~ ...... " ....... " "!..~~!:'.'..." .. 
-~-~~0.:\~A.~.~~-~~~~-~~!.~~..i.?."~.~~}!.~~~-~~! .. ~?.!~~..i.~"~-~"?P.~.i.~.g_~~-~!P."~~-~"?.0.00..9.~.9r.!i .... " .. "." .. " ... "" ... " ....... "".:'!..~~!:'.'.. .. " . 
. 9P.~.'-~g .. ~~_g_-~~u~~-~~"?.!.i.!?:.9.~n ... ~.~!.?.'.:""" ........ """ ... " .. "." .... " .. " .... """."" ...... "."." .. """" ....................... " ........... "" .. .JJ~!:'.'.." .. . 
. Q~!.~.~"?.~~~"g-~9.~.\~~~--~?.!~.~"g~.E~?.~"~-~~.§.~~.!~~!"~.~~--~-~ . .P.~J?.~.~"""" .... "" .. "." .. """"""" .. """"""" ... """"""." . .!..~~!:'.'.."." 
Van te voren dient duidelijk te zijn at het gehele traject gaat kosten (één vaststaand 1 keer 
bedra~) ................................................................................................................................................................................................................................... 
Te lage winstmarnes 1 keer ·············""·························:-r-; .................................................................................. " .................................... " ................... " ...... " ................. " ... " ....... . 

. .Y.E~g~~_iJ~.! .. Y.~~--~-~.YS!E~.~--~?.P..~.~~~~-~ ... " ..................... " ........................................................................... "" .. " ................ " ..!..~~-~'.. .... . 
Tïd: ..... ~ ........................................................................................................................................................ " ........................... " ............ " ..................... . 
. ~." .............. ~.~~~.!!.\~~-~~--~~N..!.? .. t~P.~'..~.! .............................................................................................................................. ..!..~~!:'.'.. .... . 

oplossingen zijn achterhaald naar drie jaar dlX)r economische en wettelijke 2 keer 

···················-~-~?.!.\~~.Ï.!.1S.~0. .............................................................................................................................................................. ····················· 

..Y.~0~~~~-~~-~ .. \0..!.~~-~ .. i.!.1.~~-~!~!.~0.~ .............................................................................................................................................................. . 
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Opslagladder zoals die er nu ligt. werkt niet. (werken met andere stappen of met 2 keer 

.P.~E.~~-~!.~g~-~.!. ................................................................................................................................................................................................... . 

. Q~!.~~-·~-~~ .. !.~ .. ~.~ .. ~.~-~! ................................................................................................................................................................ ?...~~-~'.. .... . 

..P.~.g~_g~~.~~--~·~ .. ~.i.~ .. ~ .. q~_i.~~--~-~~--~~0.~~-~_g .. ~.il~: .. ~1~ .. ~~.~!.!!1~ .. ~~~--~~ .. ~.~~~·~······························ ..!..~~:;.:. .... . 
Na de quick scan moet er een mogelijkheid van overleg inzitten om duidelijk te maken 1 keer 
wat in de doorlichtin11: bekeken dient te worden ... "."." ............. "" ..................... ""'······································"."" .. " ........................ " ...... " ......................... "." ................................................. "" .......... . 
. 9~~.~.g9.~ .. g~g~.Y.~~ .. ~.~D~~-.'!!.~.~~~-~jD.l.~j~-~.~~ .. ~9. .. ~D.~! .. 9.P. .. ~~! .. !.~gg~~ .............................................. .. ! .. ~<!..~'.. .... . 
_ç~~-~!.~.!~~ .. ~J~ .. ~.~.~.9.~~E":?.~~.b.~~-~!i~ .............................................................................................................................. ··~--~~:;.:. .... . 
Tijd en moeite die het bedrijf zelf in het traject hebben gestoken staan niet op de 1 keer 
checklisten ..................................... " ........................ " ....................... " ............................ "" ............... " ........ " ............ " ................... " ......................................... . 
. 9.P.~~.~g .. Y.9.9.~.g,~ .. ~.~'!!.~~~-~ .. 9.!~.~.!~~ .. !.~ .. ~.~-~9.9.g .......................................................................................................... ..!..~<!.~'.. .... . 
Voorfinanciering is niet reëel: reëler dan 30-30-40 1 keer .. " ....................... "" ...... ~ ... "." ......... " ....... "" ..... " ... " ........ " .. " ................ " ........................... "" .. """" ............................. " .......... "." .. " ..... " ......... " .. . 

Keuzen 

.~.U.~~ .. ~~~ .. ~9.~.!~~~-~.~-~~.~ .. ~.Ç?9.~!.~g_g~~-~0.0.~5~.~..f.~~.~9.~~-~~~~.~~9.~~ ........................................................................ ..?...~~:;.:. .... . 
Zelf een ei11:en adviseur kiezen 2 keer 

••••••••• " •••••••••••••• w ••••••••••••.•••.•••••••.•••.••••••• " •••.••••••••..••••••••.•.•.•••••.••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••• " ••••.••..•.....••••••••.•...•..•.•..•••••••....••..•...•••.......•.••••••.....•••••.••• 

Geen branchegericht adviesbureau uit angst vcx1r brancheblindheid l keer 
•••••••• " ••• " ••••••••••• " ••••• T. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >r;. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. :f.9.~~~.~~~.~~g-~~.~?S!.~~ .. ~!J~~ ................................................................................................................................................. ····················· 

.P:: ............... g.~.P.~9.~.~~~!.~ .............................................................................................................................................................. .. ?.~~:;.'.. .... . 
b. Afvalsturin11: Brabant 1 keer 

••..• " •••••••••••••••••••••.. " .••••••.•••••• w ••••••••••••••..••.•••••. " ••••••••••••••••••.•.••••.•••••.••••••..•.••.•••••••.•.•••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••.•••••.•••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

c. branche-onrnnisatie 1 keer 



Bijlage 8: Begeleidende brief voor de telefonische enquête en bijlage voor de 
telefonische enquête 

Begeleidende hrief voor telefonische enquête 

Tilburg. 6 juni 1996 
HJ/u-96-683 

Betreft: Garantiestelsel "No Cure, No Pay": brief en toelichtin2skaarten 

Geachte. 

"Voorkomen is verdienen!" Uit preventieprojecten blijkt dat bij vrijwel alle bedrijven mogelijkheden 
aanwezig zijn om het ontstaan van afval en emissies te voorkomen. Vaak levert dit op korte termijn al 
milieu- én financiële voordelen op. Toch lijkt preventie op dit moment nog onvoldoende van de grond te 
komen omdat bedrijven twijfelen of er binnen bedrijfseconomische randvoorwaarden wel 
preventiemaatregelen ingevoerd kunnen worden. De drempel om een preventiedoorlichting door een 
extern adviseur te laten uitvoeren is dan ook vaak hoog. 

De provincie Noord-Brabant wil deze drempel voor bedrijven verlagen door het instellen van het 
Garantiestelsel "No Cure. No Pay". Basis van dit stelsel is dat bedrijven uiteindelijk alleen voor een 
preventiedoorlichting betalen als de preventiedoorlichting ook daadwerkelijk financiële besparingen 
oplevert. Mocht uit de doorlichting blijken dat preventie het bedrijf geen besparingen oplevert. dan staat 
het stelsel garant voor de kosten van de doorlichting (no cure. no pay). In bijlage l wordt de opzet van 
het garantstelsel kort samengevat. 

De mogelijkheden. risico's en randvoorwaarden van het Garantiestelsel worden momenteel onderzocht. 
Bij het onderzoek zijn. naast de provincie Noord-Brabant. Afvalsturing Brabant. het Provinciaal 
Samenwerkingsorgaan Kamers van Koophandel en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging 
betrokken. 

Afval sturing Brabant onderzoekt momenteel of het garantiestelsel voldoende draagvlak heeft bij 
b~drijven in Noord-Brabant. Via een telefonische enquête hopen wij een beter inzicht-te krijgen in hoe u 
als bedrijf tegen bepaalde aspecten van het garantiestelsel aankijkt zodat het stelsel zo optimaal mogelijk 
aansluit bij wensen van het bedrijfsleven. U kunt vanaf dinsdag 18 juni benaderd worden door Lyan 
Rijkmans. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw medewerking verleent aan deze enquête. 
Als dank voor uw medewerking zult u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het 
onderzoek. Ik hoop u hiennee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend. 

drs. H. Jannink 
projectleider afvalpreventie 

Bijlagen: toelichtingskaarten. uitleg Garantiestelsel 
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Korte samenvatting van het Garantiestelsel "No cure. no pav" 

1. Alle industriële bedrijven of vestigingen met 10 tot 250 werknemers uit de provincie Noord
Brabant. waar nog niet eerder een preventie-onderzoek is uitgevoerd. worden in principe tot het 
Garantiestelsel toegelaten. 

2. Toelating vindt plaats via het principe "wie het eerst komt. wie het eerst maalt". Er wordt per jaar 
een maximum aantal bedrijven vastgesteld. Gestreefd wordt naar het toelaten van 100 bedrijven per 
jaar. maar voor het eerste jaar wordt er bij wijze van proef een maximum van 50 bedrijven 
gehanteerd. 

3. Bedrijven die van het Garantiestelsel gebruik willen maken. laten eerst een offerte opstellen voor een 
preventie-onderzoek dcx)f een extern adviseur (een preventie quick scan en een uitgebreide 
doorlichting vormen samen een preventie-onderzoek). De maximale kosten van de preventie quick 
scan bedragen t1.3.500,- en van een uitgebreide doorlichting tl 18.000.-. Er worden geen 
beperkingen aan het aantal adviesdagen. 

4. Het bedrijf dient vervolgens een aanvraag inclusief offerte in bij het bureau dat het Garantiestelsel 
beheert. 

5. Bedrijven die een positieve toewijzing hebben gekregen van het bureau dat het Garantiestelsel 
beheert kunnen daarna de adviseur opdracht te verlenen om een preventie-onderzoek uit te voeren. 

6. De adviseur voert eerst de preventie quick scan uit en stelt hier een rapport van op. 
7. Het bureau dat het Garantkstelsel beheert toetst het rapport van de preventie quick scan en beslist 

of het bedrijf de uitgebreide doorlichting mag laten uit voeren. Deze beslissing wordt gebaseerd op 
de verwachting dat de uitgebreide doorlichting een positief resultaat oplevert: het verwachte 
resultaat moet ten minste fi.5.000.- hoger zijn. dan de advieskosten van het totale preventie
onderzoek. mocht dit niet het geval zijn. dan mag de uitgebreide doorlichting niet worden uitgevoerd 
en betaalt het bureau dat het Garantiestelsel beheert het bedrijf voor de gemaakte kosten van de 
preventie quick scan. 

8. Als het bedrijf het vervolgtraject ingaat, dan voert de adviseur de uitgebreide doorlichting uit en stelt 
hiervan een rapport op. 

9. Aan de hand van dit rapport bepaalt het bureau dat het Garantiestelsel beheert het bedrag dat het 
bedrijf moet betalen (bij een voldoende resultaat) of het bedrag dat door het bureau dat het 
Garantiestelsel beheert aan het bedrijf wordt uitgekeerd (bij onvoldoende resultaat). 

Werkwijze toelichtingskaarten 

Voor u liggen drie pagina's met toelichtingskaarten. De toelichtingskaarten dient u te gebruiken bij de 
enquête. U hoeft op dit moment nog niets te doen. omdat de enquête telefonisch wordt afgenomen. Hoe 
gaat dat in zijn werk? 

Vanaf dinsdag 18 juni a.s. zult u opgebeld worden door Lyan Rijk.mans. Zij zal de enquêtevragen 
stellen, waarop u op dat moment kunt antwoorden. Een deel van de vragen kunt u zo beantwoorden. Bij 
een aantal vragen is het de bedoeling dat u bij het voorlezen van de vraag een toelichtingskaart erbij 
houdt. Door de toelichtingskaarten worden de gestelde vragen duidelijker. Wanneer aan u een vraag 
gesteld wordt waarbij het de bedoeling is dat u gebruik maakt van een toelichtingskaart. dan zal aan u 
gevraagd worden om desbetreffende toelichtingskaart voor u te nemen. U hoeft dus niets voor te 
bereiden aan de enquête. maar houdt u de toelichtingskaarten bij de hand 



Toelichtinl!skaart l 

Concept checklist kosten en baten 

Afval en emissies 
externe verwerking. opslag en afvoer 
interne verwerking en opslag 
heffingen en belastingen 
transport 
leges 
opbrengsten bijprodukten 

Materiaal verbruik 
grond- en hulpstoffen 
bedienings- en onderhoudsmiddelen 

Voorzieninl!en 
elektri ei teit 
brandstof 
water 
stoom 

perslucht, inert gas. koeling 

Personeelskosten 
bedieningen en onderhoud 
sociale lasten en overheid 

Risico's 
boetes 
verzekering 

Moeilijk kwantificeerbare effecten 

productkwaliteit, afzet 
prcxlucti vi teit 

N.B.: 
Het saldo van de operationele kosten en baten 
wordt de "jaarlijkse bruto besparing" genoemd 

Concept checklist investeringsuitgaven 

Huisvestinl! 
sloop en aanpassing 
gebouwen en constructies 

Apparatuur 
apparatuur 
reserve-onderdelen 

Materialen 
leidingen. riolering 
instrumenten. regelapparatuur 

Aansluitim~ 

water 
elektriciteit 
brandstof 
diversen: stoom. koeling. perslucht. inert gas, 
verlichting. brandbeveiliging 

Additionele voorzieni nf!en 
opslagfaciliteit 
goederenstrc~Jmvoorzieningen 

l aboratori urn/ analysefaciliteiten 

Constructie en installatie 
verkoper 
aannemer 
installateur 

Werkkapitaal 
grondstoffen en materialen 
voorraden 

Onderzoek en advies 
externe engineering en advies 

N.B.: 
De som van de investeringsuitgaven minus 
eventuele subsidies en fiscale faciliteiten 
(V AMIL) is de "totale investering". 
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Toelichtin1!skaart 2 

Concept rekenmodel 

totaal jaarlijkse bruto besparingen 
jaarlijkse afschrijvingen 

vennoocschapsbelasting 
(=belastingspercentage * belastbare winst) 

jaarlijkse afschrijving 

terugverdien tijd 

belastbare winst 

netto winst 
... + 

jaarlijkse extra cash flow 

totaal investerin1!en ... jaar 
jaarlijks extra cash flow 

De jaarlijks bruto besparingen van het in de vorig stap samengestelde pakket worden opgeteld en 
vermenigvuldigd met een factor 3, als benadering van de contante waarde van deze jaarlijkse 
besparingen. Het resultaat van de preventiemaatregelen is gelijk aan 3 maal de jaarlijkse bruto 
besparing min de som van de investeringsuitgaven 

Bepalen van het resultaat 

jaarlijks bruto besparing van optie 1 
jaarlijks bruto besparing van optie 2 
jaarlijks bruto besparing van optie 3 
enzovoorts ... 

som_ van de investeringsuitgaven 

totaal jaarlijkse bruto besparingen 

benadering van de contante waarde 

resultaat 

... + 

* 3 
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Toelichtim!skaart 3 

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van de doorlichting: De doorlichting is positief of de doorlichting is 
negatief of de doorlichting is gelijk aan het resultaat. 

In het geval dat de haten la!!er zijn dan het preventie-onderzoek dan zijn er twee mogelijkheden: 

1: 
de baten zijn lager dan de kosten van het preventie-onderzoek. maar meer dan 80% van de advieskosten. 
dan betaalt het bedrijf maximaal 20% minder aan het adviesbureau 
2: 
de baten zijn nog lager dan de kosten van het preventie-onderzoek minus 20% eigen risico van de 
adviseur (namelijk minder dan tl.17200.-) het stelsel vergoedt het verschil tussen de 80% advieskosten 
en de baten. 

Toelichtinl:!skaart 4 

In het geval dat de baren hog:er zijn dan de kosten van her preventie-onderzoek. wordt er gebruik 
gemaakt van een "opslagladder". Dit houdt in dat: 

1: 
baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek. maar lager dan tl.4.500.- dan betaalt het 
bedrijf de kosten van het preventie-onderzoek aan de adviseur 
2: 
baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek en de extra gerealiseerde baten liggen tussen 
fl.4.500,- en tl.10.500.- dan betaalt het bedrijf de advieskosten van het preventie-onderzoek aan de 
adviseur en een premie van fl.2.500.- aan het stelsel 
3: 
baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek en de extra gerealiseerde baten liggen tussen 
fl.10.500,- en fl.16.500.- dan betaalt het bedrijf de advieskosten van het preventie-onderzoek en een 
premie van tl.5.000.-
4: 
baten zijn hoger dan de kosten van het preventie-onderzoek en de extra gerealiseerde baten zijn hoger 
dan fl.16.500.- dan betaalt het bedrijf de advieskosten van het preventie-onderzoek en een premie van 
fl.7.500.-. . 
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Bijlage 9: (Codeboek van) de telefonische enquête en de bijbehorende 
antwoordkaart 

(Codehoek van) de telefonische enquête 

NOTrrIES VOOR DE INTERVIEWER 
Het i11terview die11t telefonisch afge11ome11 te worden; 
Zorg er voor dat voordat er aan het i11terview bego1111e11 kan worden, de geïnterviewde een half 
uur tijd heeft om het i11terview te laten plaats vinden en dat hij/zij de toelichtingskaarten bij de 
hand heeft; 
Noteer op de a11twoordkaart alleen het vetgedrukte cijfer wat overeen komt met het gecodeerde 
a11twoord wat de geii1terviewde geeft; 
In hetzelfde lettertype als deze notities staa11 er enkele aanwijzi11gen bij de vrage11, volg deze 
aa11wijzi11gen op. maar lees ze niet voor aan de geii1terviewde. 

------- Medewerking--------

1. Zou U mee willen werken aan de enquête? 
0 nee 1 
0 ja 2-> sla de volgende vraag over 

2. Waarom wilt U niet mee werken aan de enquête? 
open (zonder fieldcoding) 

-------Infonnatie over het bedrijf--------

. 3. Tot welke branche behoort Uw bedrijf? 
0 Bouwmaterialensector 
0 Metaalsector 
0 V oedings- en genotmiddelensector 
0 anders. namelijk". 

4. Wanneer is Uw bedrijf opgericht? 
open met fieldcoding 

0 minder dan 10 jaar geleden 
0 tussen 10 en 19 jaar gel eden 
0 tussen 20 en 29 jaar geleden 
0 tussen 30 en 39 jaar geleden 
0 tussen 40 en 49 jaar geleden 
0 tussen 50 en 59 jaar geleden 
0 tussen 60 en 69 jaar geleden 
0 tussen 70 en 79 jaar geleden 
0 tussen 80 en 89 jaar geleden 
0 tussen 90 en 99 jaar geleden 
0 meer dan 100 jaar geleden 
0 weet niet 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
2 
3 
4 



5. Hoeveel werknemers heeft U in totaal in dienst? 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

open met fieldcoding 
10 - 19 
20 - 49 
50 - 99 
100 - 149 
150 - 199 
200 - 250 
minder dan l 0 en meer dan 250 

6. Hoeveel werken daarvan in de productie? 
open met fieldcoding 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0 10 - 19 1 
0 20 - 49 2 
0 50 - 99 3 
0 100 - 149 4 
0 150 - 199 5 
0 200-250 6 
0 minder dan l 0 en meer dan 250 7 

-----Mening over het milieubeleid en afvalpreventie-------

eigen-effectiviteit: 

XXXVI 

7. Als U een cijfer zou moeten geven voor het milieubeleid wat gehanteerd wordt in Uw bedrijf. als 
"l" bedoeld wordt dat U zich alleen met milieuzaken bezighoudt. omdat U door de overheid 
wordt gedwongen en als een "5" betekent dat U zich uitsluitend op basis van vrijwilligheid 
bezighoudt met milieuzaken, welk cijfer zou U Uw bedrijf dan geven? 

<> 
1 
1 

milieu-attitude: 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

8. Als U een cijfer tussen "l" en "5" zou moeten geven voor het milieubeleid wat de Nederlandse 
overheid hanteert voor bedrijven. als met "l" bedoeld wordt dat U een groot tegenstander bent 
van het gevoerde beleid van de overheid en een "5" U er een groot voorstander van bent . welk 
cijfer zou U dan geven? 

<> 
l 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

9. Wat verstaat U onder afval en emissies? 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

bedoeling z.orge11 voor !zet juiste kader. 11iet van bela11g bij de a11alyse va11 de vrage11lijst 
open met fieldcoding 

0 niet de gehanteerde definitie 1-> gehanteerde definitie verte!le11 
0 wel de gehanteerde definitie 2 

10. Wat zijn de speerpunten in het beleid van Uw bedrijf met betrekking tot afval en emissies die 
vrijkomen? 

open met fieldcoding 
0 geen specifiek beleid met betrekking lot afval en emissies 1 
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afvoeren en storten 
verbranden 
nuttige toepassing 
recycling 
hergebruik 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

combinatie van bovenstaande factoren en dus zonder preventie 
combinatie van bovenstaande factoren met preventie 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 preventie 

milieu-attitude: 
11. Als U een cijfer tussen "l" en "5" zou moeten geven voor het milieubeleid voor bedrijven van de 

Nederlandse overheid met betrekking tot afval en emissies. als "l betekent dat U een groot 
tegenstander bent van dit beleid en "5" U er een groot voorstander van bent. welk cijfer zou U dan 
geven? 

<> 

1 

eigen-effectiviteit: 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

12. Als U Uw bedrijf zou moeten beoordelen op een schaal van ·T' tot "5" met betrekking tot het 
niveau van kennis over afval- en emissiepreventie om zelf preventiemogelijkheden op te kunnen 
sporen. als met "l" bedoeld wordt dat U denkt dat het niveau onvoldoende is en "5" dat het ruim 
voldoende is. welk cijfer zou U Uw bedrijf dan geven? 

<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

13. Hoe definieert U afval- en emissiepreventie? 

<> 
4 

4 

<> 
5 
5 

bedoeling zorgen voor het juiste kader, niet van belang bij de analyse van de vragenlijst 
open met fieldcoding 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

storten 
verbranden 
nuttige toepassing 
recycling 
hergebruik 
combinatie van bovenstaande activiteiten 
een deel van de gehanteerde definitie 
gehanteerde definitie van preventie 

eigen-effectiviteit: 

1->gehanteerde definitie vertellen 
2->gehanteerde definitie vertellen 
3->gehanteerde definitie vertellen 
4-->gehameerde definitie vertellen 
5->gehanteerde definitie vertellen 
6->gelumteerde defi11itie vertellen 
1->gelumteerde defi11itie vertellen 
8 

14. Als U Uw bedrijf een cijfer zou moeten geven met betrekking tot de mate waarin Uw bedrijf de 
afgelopen vijf jaar het gebruik van de hoeveelheid schadelijke stoffen. afvalstoffen en reststoffen 
(stoffen die overblijven bij het maken van producten en waar dus geen bewerkingen op zijn 
toegepast)heeft venninderd. waarbij "l" staat voor nauwelijks tot niet en "5" voor bijna alles tot 
alles. welk cijfer zou U dan geven? 

<> <> <> <> 
2 3 4 

1 2 3 4 
->bij"]", "2" of "3" sla de volgende vraag over 

15. Zou U hier voorbeelden van willen geven? 

<> 
5 
5 
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open 

eigen-effectiviteit: 
16. Als U Uw bedrijf een cijfer zou moeten geven voor de mate waarin Uw bedrijf de afgelopen vijf jaar 

energie bespaard heeft. waarbij "1" staat voor niet en "5" voor veel. welk cijfer zou U dan geven? 
<> <> <> <> 

2 3 4 
1 2 3 4 

->bij"]", "2" of "3" sla de volgende vraag over 

17. Zou U hier voorbeelden van willen geven? 
open 

eigen-effectiviteit: 

<> 
5 
5 

18. Als U Uw bedrijf een cijfer zou moeten geven voor de mate waarin Uw bedrijf de afgelopen vijf jaar 
schone of zuinige technologieën heeft ingevoerd. waarbij "l" staat voor niet tot nauwelijks en "5" 
voor alles. welk cijfer zou U dan geven? 

<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

->bij "J", "2" of "3" sla de volgende vraag over 

19. Zou U hier voorbeelden van willen geven? 
open 

eigen-effectiviteit: 

<> 
5 
5 

20. Als U Uw bedrijf een cijfer zou moeten geven voor de mate waarin Uw bedrijf de afgelopen vijf jaar 
zorgvuldiger en schoner is gaan werken. waarbij "1" staat voor nauwelijks tot niet en "5" voor veel. 
welk cijfer zou U dan geven? 

<> <> <> <> 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

->bij "J", "2" of ''3" sla de volgende vraag over 

21. Zou U hier "(XJrbeelden van willen geven? 
open 

sociale norm: 

<> 
5 
5 

22. Van welke bronnen maakt U gebruik met betrekking tot het krijgen van infonnatie ovér preventie? 
open met fieldcoding 

0 geen 1 
0 tijdschriften. kranten 2 
0 gemeenten 3 
0 branche-organisatie 4 
0 afvalophaler/ afval verwerker 5 
0 adviesbureaus/ ingenieursbureaus 6 
0 leverancier 7 
0 provincie 8 
0 Bedri jfsmilieudienst 9 
0 Kamer van Ko<..1phandel 10 
0 combinatie 11 
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0 
0 

anders. namelijk 
weet niet 

sociale norm: 

Bff]agen 

12 
13 

23. Zou u op een schaal van "1" tot "5" kunnen aangeven in welke mate U door onderstaande instanties 
gewezen wordt op preventiemogelijkheden in Uw bedrijf. als "1" staat voor niet tot nauwelijks en 
"5" voor veel? 

2 3 4 5 
de overheid 1 2 3 4 5 
toeleveranciers bedrijven c.q. afnemende bedrijven 1 2 3 4 5 
milieugroeperingen 1 2 3 4 5 
branche-organisaties 1 2 3 4 5 
collega's 1 2 3 4 5 
werknemers 1 2 3 4 5 

eigen-effectiviteit: 
24. Zou u op een schaal van "1" tot "5" kunnen aangeven in welke mate U nog mogelijkheden ziet om 

preventiemaatregelen in te voeren in Uw bedrijf. als met" 1" bedoeld dat U geen mogelijkheden ziet 
en "5" dat U nog veel mogelijkheden ziet'? 

<> <> <> <> <> 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

milieu-attitude: 
25. Kunt U van de onderstaande voordelen (die gezien worden als voordelen van afval- en 

emissiepreventie) aangeven in welke mate. weergegeven op een schaal van" 1" tot "5", in hoeverre ze 
voor U van belang zijn met betrekking zijn op afval- en emissiepreventie. waarbij "1" staat voor dat 
U ze absoluut niet van belang vindt en "5" absoluut wel? 

2 3 4 5 
beter milieu 1 2 3 4 5 
beter imago bedrijf 1 2 3 4 5 
schoner werken 1 2 3 4 5 
betere relatie met de vergunningverlener 1 2 3 4 5 
efficiëntere bedrijfsvoering 1 2 3 4 5 
betere arbeidsomstandigheden 1 2 3 4 5 
minder overlast voor de omgeving 1 2 3 4 5 
vermindering afvalverwerkingskosten 1 2 3 4 5 
besparing grondstoffen 1 2 3 4 5 
kostenbesparing 1 2 3 4 5 
mogelijkheid tot hergebruik 1 2 3 4 5 
vooroplopen op de markt 1 2 3 4 5 

milieu-attitude: 
26. Kunt U van de onderstaande nadelen (die gezien worden als nadelen van afval- en emissiepreventie) 

aangeven in welke mate. weergegeven op een schaal van" 1" tot "5". in hoeverre ze voor U van 
belang zijn met betrekking zijn op afval- en emissiepreventie. waarbij "1" staat voor dat U ze 
absoluut niet van belang vindt en "5" absoluut wel? 



2 3 4 5 
wordt opgelegd 5 4 3 2 1 
onduidelijke regelgeving 5 4 3 2 1 
kost tijd 5 4 3 2 1 
kostenverhogend op de bedrijfsvoering 5 4 3 2 1 
omvang (aanvangs-) investeringen 5 4 3 2 1 
concurrentiepositie verslechterd 5 4 3 2 1 
extra administratie/ organisatie/ werk 5 4 3 2 1 
el\,tra mensen 5 4 3 2 1 
technologisch niet haalbaar 5 4 3 2 1 
productkenmerken veranderen 5 4 3 2 1 
productieproces aanpassen (complexer) 5 4 3 2 1 
mentaliteitsverandering van de werknemer 5 4 3 2 1 

eigen-effectiviteit: 
27. Zou u op een schaal van "l" tot "5" kunnen aangeven of U behoefte heeft aan meer informatie over 

afval- en emissieprevenr.ie. waarbij "l" staat voor weinig behoefte en "5" voor veel? 
<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 

4 

<> 
5 
5 

28. Het blijkt dat preventie nog te weinig toepassing vindt binnen bedrijven. Zou U kunnen aangeven op 
welke wijze preventie binnen bedrijven gestimuleerd kunnen worden? 

open met fieldcoding 
0 door middel van wettelijke bepalingen 1 
0 door het verstrekken van subsidies 2 
0 door middel van een garantiestelsel 3 
0 door middel van informatieverspreiding over de positieve effecten van preventie 4 
0 anders, namelijk door ... 5 

--------Algemene mening over het garantiestelsel--------

Zoals U gelezen heeft .in de begeleidende brief heeft de proyincie Noord-Brabant het initiatief genomen 
om een stelsel te ontwikkelen waardoor de drempel voor bedrijven verlaagd wordt om een preventie
onderzoek dcxx een extern adviseur te laten uitvoeren. Resultaat hiervan is een preventieplan. Mocht het 
blijken dat preventie het bedrijf geen besparingen oplevert, dan staat het stelsel garant voor de kosten 
van de onderzoeken. De basis van het stelsel is dat bedrijven uiteindel.ijk alleen vcxx een 
preventiedoorlichting betalen als de preventiedoorlichting financiële besparingen oplevert. 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
29. Zou op een schaal van" l" tot "5" kunnen aangeven wat U vindt van het initiatief van de provincie 

om een stelsel met het principe "No cure. no pay" te ontwikkelen. als "l" staat voor negatief en "5" 
voor positief! 

<> 
l 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 
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intentie tot meewerken aan het Garantiestelsel: 
30. Als U op basis van wat U weet met betrekking tot het Garantiestelsel tot een oordeel moet komen of 

U gebruik van het stelsel wil maken op een schaal van" l" tot "5", waarbij "l" staat voor dat U er 
geen gebruik van wil maken en "5" voor dat U er wel gebruik van wil maken. welk cijfer zou U dan 
willen geven? 

<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

-------Specifieke mening over het garantiestelsel-------

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

Het totale preventie-onderzoek bestaat in principe uit vier stappen: de aanmelding. de preventie quick 
scan. de uitgebreide preventie-doorlichting en de afrekening. 

In de quick scan wordt er door een adviseur globaal beoordeeld of er reële mogelijkheden lijken te zijn 
om na een uitgebreide preventie-doorlichting de advieskosten terug te verdienen. Die wordt door hem in 
ongeveer één of twee dagen bepaald. Als eerste is er een algemene vragenlijst. vervolgens rondleiding 
door het bedrijf. daarna een specifieke vragenlijst met betrekking tot het bedrijf (hierin wordt onder meer 
de uitgangssituatie bepaald) en ten slotte een rapportage. 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
31. Als U op een schaal van "l" tot "5", waarbij met "l" bedoeld wordt dat U dat absoluut niet 

verwacht en ;'5" absoluut wel. Uw verwachting weer moet geven of een preventie quick scan al dan 
niet in staat is om tot een oordeel te komen of er reële mogelijkheden in Uw bedrijf zijn om de ad
vieskosten terug te verdienen, wat zou u dan aangeven? 

<> <> <> <> <> 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

interne barrières: 
32. Zou U of iemand anders binnen het bedrijf die kennis van dit soort zaken heeft, ongeveer twee dagen 

vrij zou kunnen maken om de gegevens die nodig zijn voor de quick scan boven tafel te krijgen, 
weergegeven op een schaal van" l" tot "5" waarbij "l" staat voor nee. onmogelijk en "5" voor ja 
absoluut? 

<> 
1 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

Na de quick scan zijn er twee mogelijkheden: quick scan is positief of de quick scan is negatief. Als de 
quick scan negatief is (d.w.z. dat de adviseur denkt dat de kosten van het onderzoek hoger zullen zijn 
dan het verwachte resultaat dat door invoering van maatregelen gevonden dankzij preventie-onderzoek) 
dan stopt het onderzoek. Als de quick scan aantoont dat de advieskosten lager zullen zijn dat het 
resultaat van het preventie-onderzoek dan zijn er twee mogelijkheden: het bedrijf kan het vervolgtraject 
in of het bedrijf besluit er zelf mee te stoppen. Als het bedrijf besluit er mee te stoppen dan betaalt het 
bedrijf zelf de kosten van de quick scan (tl.3.500,-) en een opslag als dank voor bewezen diensten. Deze 
opslag is bedoeld om er zorg voor te dragen dat het garantiestelsel niet te snel leeg raakt. 

externe barrières: . 
33. Als U een cijfer moet geven van" l" tot "5" om aan te geven wat U vindt van het principe van de 

opslag, waarbij "l" betekent dat U het niet redelijk vindt en een ''5" wel redelijk. welk cijfer zou U 
dan geven? 



<> <> <> <> <> 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
->bij "J" of "2" sla de volgende vraag over 

34. War zou volgens U de maximale hoogte van de toeslag mogen zijn voor als het bedrijf er uit stapt? 
0 0 tot 10% 1 
0 10 tot 20% 2 
0 20 tot 30% 3 
0 30 tot 40S7r 4 
0 40 tot 50% 5 
0 50 tot 60% 6 
0 60 tot 70% 7 

0 70 tot 80% 8 
0 80 tot 90% 9 
0 90 tot 100% 10 
0 meer dan 100% 11 
0 weet niet 12 

Bij de uitgebreide doorlichting zijn er drie stappen. Ten eerste is er de planning- en organisatiefase. 
Hierin wordt de betrokkenheid van het management gepolst, worden er projectteams samengesteld en 
wordt er een planning gemaakt. Ten tweede is er het vooronderzoek. Hierin wordt een globale 
inventarisatie gemaakt van afvalstromen en emissies om een lijst van aandachtspunten te kunnen 
selecteren. Ten derde en tevens als laatste stap worden er preventie-opties gegenereerd. worden de opties 
getoetst en geselecteerd en worden er vervolgens technische, economische en organisatorische 
haalbaarheidsanalyses uitgevoerd 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
35. Als U op een schaal van "l" tot "5" Uw verwachting weer moet geven of de preventiedoorlichting al 

dan niet in staat is om preventiemogelijkheden naar boven te halen, waarbij met "l "·bedoeld wordt 
dat U dit absoluut niet verwacht en een "5" absoluut wel wat zou u dan aangeven? 

<> 

1 

interne barrières: 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

36. Zou U op een schaal van" l" tot "5" kunnen weergeven of iemand binnen het bedrijf die kennis van 
dit soort zaken heeft ongeveer vijf dagen verspreid over de gehele periode vrij zou kunnen maken om 
de gegevens die nodig zijn voor de preventiedcxxlichting boven tafel te krijgen. waarbij "l" staat 
voor onmogelijk en "5" voor absoluut? 

<> 
1 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

Er zijn na afloop van de preventiedoorlichting drie mogelijkheden: de gerealiseerde baten zijn hoger dan 
de advieskosten of ze zijn gelijk aan of ze zijn lager dan de advieskosten (maximale kosten voor een 
uitgebreide preventiedoorlichting zijn tl 18.000,-). Deze afweging van kosten en baten wordt bepaald 
aan de hand van een rekenmodel en aan de hand van checklisten. Deze staan op toelichtineskaart 1 en 2. 
Zou U toelichtineskaart 1 er bij willen pakken? 



XLIII 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
37. Als U een cijfer tussen" l" en "5" zou moeten geven voor de duidelijkheid van de checklisten, 

waarbij "l" staat voor onduidelijk en "5" duidelijk. welk cijfer zou U dan geven? 
<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

38. Ontbreken er volgens U dingen op de checklist? 
0 ja. namelijk... 1 
0 nre 2 

39. Staan er volgens U overbodige dingen op de checklist? 
0 ja. namelijk... 1 
0 nre 2 

40. Welke terugverdientijd wordt er in Uw bedrijf gehanteerd? 
0 minder dan 1 jaar 1 
0 tussen 1 en 2 jaar 2 
0 tussen 2 en 3 jaar 3 
0 tussen 3 en 4 jaar 4 
0 tussen 4 en 5 jaar 5 
0 meer dan 5 jaar 6 
0 wret niet 7 

Zou U toelichtin!!skaart 2 er bij kunnen pakken? 

externe barrières: 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

41. Sluit de rekenn1ethode met betrekking tot investeringen aan bij de methode die in Uw bedrijf 
gehantrerd wordt? 

0 nre 
0 ja 
0 wret niet 

1 
2-> sla de volgende vraag over 
3-> sla de volgende vraag over 

42. Waarin verschilt de rekenmethode? 
open (zonder fieldcoding) 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
43. Als U een cijfer van "l" tot "5" zou moeten geven voor de duidelijkheid van het rekenmodel, 

waarbij "l" staat voor onduidelijk en "5" voor duidelijk, welk cijfer zou U dan geven? 
<> 
l 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

44. Als U een cijfer zou moeten geven ter beoordeling van het rekenmodel tussen "l" en "5', waarbij "l" 
staat voor zeer ontevreden en "5" voor zeer tevreden. welk cijfer zou U dan geven? 

<> 
1 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 



Na de uitgebreide doorlichting zijn er een aantal mogelijkheden. Als de baten lager zijn dan de kosten 
dan is de afrekening volgens toelichtingskaart 3. Zou U toelichtin!!skaart 3 er bij willen pakken? 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
45. Als U een cijfer zou moeten geven ter beoordeling van dit afrekeningsmodel tussen" l" en "5". 

waarbij "I" staat voor zeer ontevreden en "5" voor zeer tevreden. welk cijfer zou U dan geven? 
<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

Als de baten hoger zijn dan de kosten van het preventie-onderzoek. dan is de afrekening volgens 
toelichtinllskaarr 4. Zou U toelichtingskaart 4 er hij willen pakken? 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
46. Als U een cijfer zou moeten geven ter beoordeling van dit afrekeningsmodel tussen "l" en "5'. 

waarbij "l" staat voor zeer ontevreden en "5" voor zeer tevreden. welk cijfer zou U dan geven? 
<> <> <> 
1 2 3 
1 2 3 

->bij "4" en "5" sla de volgende vraag over 

47. Wat voor een soort afrekeningsmodel zou U adviseren? 
open zonder fieldcoding 

<> <> 
4 5 
4 5 

Volgens toelichtingskaarren 3 en 4 draàgt de adviseur een eigen risico. Dit risico is bedoeld om hem aan 
te zetten om goed werk te leveren. 

attitude ten aanzien van het Garantiestelsel: 
48. Als U op een schaal van '' l" tot "5" een cijfer zou moeten geven ter beoordeling van het feit dat de 

adviseur een eigen risico draagt. waarbij" l" staat voor zeer negatief en "5" vcxx zeer positief. welk 
cijfer zou U dan geven? 

<> 

1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

Bij het stelsel wordt er gebruik gemaakt van vcx1rfinanciering door het bedrijf. U krijgt dus na de 
afrekening het geld van het stelsel. 

externe barrières: 
49. Als U op een schaal van 1 tot 5 een cijfer zou moeten geven. van het feit dat het stelsel gebruik 

maakt van vcx1rfinanciering. waarbij "l" staat voor zeer negatief en "5" voor zeer positief. welk 
cijfer zou U dan geven? 

<> 
1 
1 

<> 
2 
2 

<> 
3 
3 

intentie tot meewerken aan het Garantiestelsel: 

<> 
4 
4 

<> 
5 
5 

50. Nu we het stelsel doorgesproken hebben. zou U Uw mening willen weergeven op een schaal van "l" 
tot "5" of U denkt dat Uw bedrijf aan het stelsel mee zou willen werken. zoals dat vandaag door mij 
aan U gepresenteerd is. waarbij" l" staat voor absoluut niet en "5" voor absoluut wel? 
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<> <> <> <> <> 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
->bij"]", "4" en "5" sla de volgende vraag over 

51. Wat zou er aan moeten veranderen om toch mee te doen? 
open zonder fieldcoding er voor zorgen dan de voornaamste bottlenecks (nogmaals) genoemd 
worden 

externe barrières: 
52. Zou U mening anders zijn als er, ongeacht wat de uitkomst van het onderzoek is, een eigen bijdrage 

aan het bedrijf gevraagd wordt om mee te doen? 
0 ja. ik zou negatiever zijn 1 
0 ja. ik zou positiever zijn 4 
0 nee. mijn mening blijft negatief 2 
0 nee. mijn mening blijft positief 5 
0 weet niet 3 

->bij "J ", "2" en "5" sla de volgende vraag over 

53. Hoe hoog zou de bijdrage maximaal mogen zijn? 
open (zonder fieldcoding) 

54. Welke criteria stelt U waaraan de toekomstige beheerorganisatie moet voldoen? 
open met fieldcoding 

0 onafhankelijkheid 1 
0 deskundigheid 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

betrouwbaarheid 
contra 1 eerbaarheid 
bekendheid 
herkenbaarheid 
toegankelijkheid 
efficiency 
effectiviteit 
anders. namelijk ... 
weet niet 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

55. Zou U een organisatie kunnen noemen die volgens U het meest geschikt is om als beheerorganisatie 
op te treden? 

open 

-------Afsluiting-------

56. Heeft U nog opmerkingen die niet tijdens het gesprek naar voren zijn gekomen. maar die U hierbij 
toch wilt noemen'? 

0 
0 

nee 
ja. namelijk ". 

1 
2 

Ik dank U hartelijk voor Uw medewerking! Eind augustus. begin september wordt er een "go-no go"
beslissing genomen. omtrent het stelsel. Zoals de brief al aangaf· wordt U hiervan op de hoogte 
gehouden. 



Antwoordkaart 

Naam bedrijf: ........................... · · ............ ·. 
Contactpersoon: ......................... · · ............ · . 
Datum van benadering: .................................. . 

1 1 2 1 l 2 1 ... 1 
3 1 2 3 4 1 

4 ltm 12: ... 
5 ltm 7: ... 
6 ltm 7: ... 
7 1 2 3 4 5 
8 1 2 3 4 5 
9 l 2 1 

10 ltm 9: ... 

11 1 2 3 4 5 
12 1 2 3 4 5 
13 ltm 12: ... 
14 1 2 3 4 5 15 ... 
16 1 2 3 4 5 17 ... 
18 1 2 3 4 5 19 ... 
20 1 2 3 4 5 21 ... 
22 ltm 13: ... 
23 l 2 3 4 5 

l 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

24 1 2 3 4 5 
25 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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26 l '1 3 4 5 ... 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
l 2 3 4 5 

27 l 2 3 4 5 
28 l 2 3 4 5 ... 
29 l 2 3 4 5 
30 l 2 3 4 5 
31 l 2 3 4 5 
32 l 2 3 4 5 
33 l 2 ~ 4 5 34 l tm 12: ... .) 

35 l 2 3 4 5 
36 l Î 3 4 5 
37 l 2 3 4 5 
38 1... 2 
39 1... 2 
40 ltm 6: ... 
41 1 2 3 42 ... 
43 l 2 3 4 5 
44 l 2 3 4 5 
45 l 2 3 4 5 
46 l 2 3 4 5 47 ... 
48 l '1 3 4 5 ... 
49 l 2 3 4 5 
50 1 2 3 4 5 51 ... 
52 l 2 3 4 5 53 ... 
54 ltm 11: ... 55 ... 
56 l 2 ... 



Bijlage 10: Factormatrix 

Milieu-attiude 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
Bartlett Test of Spericity 
Significance 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

vraag 8 .01321 .01801 .02437 .82372 .12198 
neg neg 

* 
vraag 11 .09331 .08761 .04907 .79388 .03510 

neg neg neg 

* 
vraag 25a .. 01903 .04122 .10474 .00580 .12281 

neg 

vraag .42704 .22109 .33177 .17115 .40597 
25b neg 

* 
vraag 25c .35840 .10268 .14297 .09910 .13875 

vraag .03140 .29764 .03287 .17241 .13029 
25d neg neg neg neg 

vraag 25e .44147 .01391 .60800 .06207 .08127 
neg 

* 
vraag 25f .19193 .21528 .77154 .02156 .12391 

neg neg 

* 
vraag .49673 .06075 .11709 .21547 .55893 
25g neg 

* 
vraag .78907 .04764 .06012 .02244 .03849 
25h neg neg 

* 
vraag 25i .54812 .10368 .17738 .15124 .24416 

ne" "' 
* 

vraag 25j .70728 .01844 .21146 .26781 .03774 
neg 

* 
vraag .77734 .00080 .20835 .06869 .08303 
25k neg neg neg 

* 
vraag 251 .67409 .24181 .15022 .03904 .16274 

neg 

* 
vraag 26a .16195 .12370 .42886 .28568 .04280 

ne1! 

vraag .00971 .21673 .77524 .02990 .15602 
26b neg neg 

* 

= 
= 
= 

Factor 6 

.08815 

.02079 
neg 

.15160 
neg 

.22291 

.09195 

.69503 

* 
.05991 

.17121 

.13276 

.00319 
neg 

.11267 
neg 

.23917 

.12361 
neg 

.03039 

.18251 
nel! 

.19329 

.50735 
507.28561 

.00000 

Factor 7 Factor 8 

.01440 .07333 
neg 

.14066 .14729 

.72546 .08464 
neg 

* 
.23466 .16442 

neg 

.12749 .07889 
neg 

.25049 .01727 
neg 

.17575 .00930 
neg 

.02105 .09616 

.08052 .22512 
neg neg 

.30743 .18237 
neg neg 

.32004 .41299 

.19809 .06981 

.13464 .03898 
neg 

.04383 .06726 
neg 

.06539 .35315 

.05289 .13288 

Factor 9 

.09904 
neg 

.16642 

.04595 

.10881 

.74620 

* 
.09144 

.43036 
neg 

.21707 

.12657 
neg 

.07142 

.13717 

.15039 
neg 

.23438 

.14241 

.25909 

.09441 
neg 
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Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

vraag 26c .09795 .24351 .00137 .29762 .13535 
neg 

vraag .11683 .20393 .23926 .28351 .59669 
26d neg 

* 
vraag 26e .02539 .17093 .19604 .21832 .06054 

neg neg neg 

vraag 26f .07140 .22622 .07432 .13671 .77418 
neg 

* 
vraag .02658 .48987 .28536 .39382 .30748 
26g neg 

* 
vraag .08325 .77998 .13690 .04518 .27720 
26h neg neg 

* 
vraag 26i .07313 .05627 .06264 .01822 .10424 

neg neg 

vraag 26j .03203 .65206 .06219 .01296 .09895 
neg 

* 
vraag .09235 .33050 .08688 .10674 .18782 
26k neg neg 

vraag 261 .15900 .68912 .07017 .18828 .07804 
neg neg neg 

* 

Sociale nonn met betrekking tot het milieu 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
Bartlett Test of Spericity 
Significance 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

vraag 23a .11767 .75700 .40904 
neg 

* 
vraag .13007 .05084 .90765 
23b * 
vraag 23c .22380 .81006 .16489 

neg 

* 
vraag .74070 .16355 .22445 
23d neg 

* 
vraag 23e .65877 .30127 .26113 

* 
vraag 23f .81887 .14137 .21786 

neg 

* 

Factor 6 
.73491 

* 
.16906 

.10546 

.06747 
neg 

.00444 

.08521 

.05665 
neg 

.33275 
neg 

.39071 
neg 

.05018 

= 
= 
= 

Factor 7 Factor 8 
.04827 .05126 

.33071 .09192 
neg 

.55665 .23130 

* 
.06370 .09091 

neg 

.25420 .08156 
neg 

.14681 .10455 
neg 

.03547 .79855 
neg 

* 
.08473 .34907 

neg neg 

.34362 .24159 
neg 

.03672 .23687 

.59164 
43.03973 

.00016 

Factor 9 

.02828 

.06993 
neg 

.24993 
neg 

.03542 

.15866 
neg 

.02746 
neg 

.01753 

.03541 

.49719 
neg 

* 
.07557 
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Eigen-effectiviteit 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
Bartlett Test of Spericity 
Significance 

Factor l Factor 2 Factor 3 

vraag 7 .1110 l .6707 .21576 
neg 

* 
vraag 12 .26520 .66211 .15512 

* 
vraag 14 .33730 .06536 .77578 

* 
vraag 16 .70275 .10558 .25346 

* 
vraag 18 .78186 .18000 .23730 

neg 

* 
vraag 20 .05742 .73454 .04783 

neg 

* 
vraag 24 .33990 .18652 .72314 

neg neg 

* 
vraag 27 .52960 .43612 .00457 

neg 

* 

Attitu.de ten aanzien van het Garantiestelsel 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
Bartlett Test of Spericity 
Significance 

Factor l Factor 2 Factor 3 

vraag 29 .26137 .80897 .00939 
neg 

* 
vraag 35 .08583 .71293 .12166 

* 
vraag 37 .15113 .53489 .36975 

neg 

* .. 
vraag 43 .28656 .23070 .80326 

* 
vraag 44 .28905 .33790 .73097 

* 
vraag 45 .8475 .26227 .00575 

neg 
* 

vraag 46 .85408 .07984 .30408 
neg 

* 
vraag 48 .38548 .30305 .56185 

neg 

* 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

.54736 
56.88083 

.00100 

.58846 
124.68926 

.00000 

L 
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Bijlage 11: Redenen om geen gebruik te maken van het Garantiestelsel 
"No cure, no pay" 

- Afhankelijk van de resultaten van de milieuscan. 
- Al bezig met dergelijke onderzoeken (milieuzorgsysteem): het zou dubbel op gaan lopen. 
- Als er besparingen te realiseren waren dan waren ze al doorgevoerd. 
- Als onderneming zijn wij afhankelijk van het moederbedrijf. waarbinnen het al goed geregeld is. 
- BMD en ISO zijn er al mee bezig. 
- Er is mijn bedrijf nauwelijks sprake van afvalstromen. 
- Het hangt ai· van onze subsidie-aanvraag of we al dan niet gebruik van het Garantiestelsel gaan 

maken. Als de subsidievraag goedgekeurd wordt. dan niet natuurlijk. 
- Het heeft in ons bedrijf geen nut. 
- Het is in mijn bedrijf goed geregeld. Voor afval geven we te weinig geld uit om met dergelijke hoge 

bedragen in zee te gaan. 
- Het is niet alleen van ons athankelijk of we al dan niet gebruik van het Garantiestelsel willen maken. 

maar ook van ons moederbedrijf: misschien wel/ misschien niet. 
- Het is niet effectief genoeg. 
- Het is op zich een goede regeling. maar omdat het nog niet vast staat. twijfel ik nog. 
- Het is te algemeen. Als het per branche was zou het bij mij professioneler overkomen en zou ik er 

eerder toe geneigd zijn om er in te stappen. 
- Het is te ingewikkeld. 
- Het moet een subsidie worden. 
- Ik ben bang dat het bij ons geen nut heeft. 
- Ik ben l goed op weg met mijn bedrijf dankzij voorlichting en publicaties. 
- Ik ben zelf gecharmeerd van het Garantiestelsel. van het milieu in het algemeen. maar de directie niet. 

De buunnan moet eerst maar eens aangepakt worden. 
- Ik geloof niet dat het ergens nog te verbeteren valt. 
- Ik heb twijfels omtrent de adviseur. 
- Ik zie het nut er niet van in. 
- Ik zie niet in dat er nog mogelijkheden zijn VlX1r mijn bedrijf om geld te besparen door afval- en 

emissiepreventie in mijn bedrijf. Daarnaast vind ik de methode veel te ingewikkeld voor mijn bedrijfje. 
- Ik zou eerst meer willen weten over het GarantieGarantiestelsel. 
- Ik zou hier geen uitspraken durven te doen. Of wij al dan niet mee willen werken aan het 

GarantieGarantiestelsel. hangt van ons moederbedrijf af; zij bepalen dat soort dingen. 
- Indien er een duidelijke kosten baten analyse gemaakt wordt, ga ik er nog eens over na denken. 
- Kosten zijn te hoog. 
- Mijn fabriek moet dan geheel anders worden. 
- Te hoge bedragen. 
- Te hoge bedragen en het riekt er na dat het bedrijf altijd zelf moet betalen. 
- Volgens mij hebben we al alles onder controle. 
- We hebben geen afval. 
- We zitten net in een nieuwbouwpanden we hebben net allerlei maatregelen ingevoerd. op korte tennijn 

is het vcx)r ons niet interessant. misschien wel op langer termijn. 
- Wij hebben zelf de kennis in huis om te tx1rdelen of er preventiemogelijkheden zijn binnen ons bedrijf. 

Daarnaast ben ik het niet eens met de gekozen strategie en steek ik liever geen energie in zo'n onzin. 
- Wij zijn al ver gevorderd in de preventie-methode. 
- Ze zijn er al mee bezig. 




