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SAMENVATTING 

De aandacht voor milieumanagement is sinds de jaren tachtig aanzienlijk toegenomen. 
Hoewel bedrijven milieuaspecten al in de jaren vijftig erkenden, met name door het treffen 
van technische maatregelen, was er tot eind jaren tachtig weinig wetenschappelijke 
belangstelling voor het bestuderen van dit milieugedrag. Pas toen het nemen van technische 
maatregelen in verband werd gebracht met de economische gevolgen ontstond het vakgebied 
\an milieumanagement. Milieuverslaglegging, milieumarketing en -communicatie, de 
invoering van biologische producten en milieuzorgsystemen, zijn voorbeelden van 
milieumanagementactiviteiten. Ondanks de toegenomen wetenschappelijke interesse is het 
inzicht in het gedrag van bedrijven nog steeds beperkt. Onbeantwoord zijn bijvoorbeeld de 
volgende vragen: Wat doen bedrijven nu daadwerkelijk om 'groener' te worden? Hoe kan hun 
milieuprestatie worden vastgesteld? En wat zijn de drijfveren voor bedrijven om hun 
productieprocessen en producten op milieugebied te verbeteren? Dit onderzoek richt zich 
voornamelijk op de interne organisatiekenmerken die verschillen in milieuprestatie tussen 
bedrijven kunnen verklaren. Deel I van dit boek bevat de theoretische basis, deel II de 
empirische studie. 

Probleemdefinitie 
Om het milieuhandelen van bedrijven te begrijpen, zijn zowel wetenschappers als 
praktijkmensen deze activiteiten gaan classificeren teneinde trends in de omgang van 
bedrijven met milieuaspecten in kaart te brengen. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een 
groot aantal milieumanagementmodellen, die echter een duidelijk nadeel hadden. Zij waren 
weinig geschikt voor concrete toepassing in de praktijk, vanwege hun algemeenheid en omdat 
ze nauwelijks rekening hielden met de complexiteit van organisaties en hun strategie. Voor de 
evaluatie van de milieuprestatie van ondernemingen zijn systemen ontwikkeld die meer recht 
willen doen aan de veelzijdigheid van milieumanagement. Het probleem hierbij was echter 
het ontbreken van een gestandaardiseerd, algemeen aanvaard en volledig systeem. Pas in de 
afgelopen jaren, nadat het empirische deel van dit onderzoek was begonnen, beginnen de 
contouren van een dergelijk systeem te ontstaan. Desondanks geldt ook hiervoor dat ze weinig 
inzicht verschaffen in de interne drijfveren voor verbetering van de milieuprestatie van 
bedrijven. Om 'vergroening' van bedrijven te kunnen begrijpen, is er juist meer inzicht in 
deze interne redenen nodig. Daarom is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 

Wat is de relatie tussen interne organisatiekenmerken en de milieuprestatie van een 
bedrijf? 

Dit onderzoek heeft tot doel om bij te dragen aan een beter begrip van de milieuprestatie van 
bedrijven, waarbij de Nederlandse zuivelindustrie als uitgewerkt voorbeeld fungeert. Het 
bestuderen van één sector vergemakkelijkt een onderlinge vergelijking, aangezien een aantal 
aspecten (waaronder de bedrijfsomgeving en het soort milieuproblemen) min of meer 
constant worden gehouden. 

Het onderzoeksmodel 
Allereerst is een onderzoeksmodel ontwikkeld, waarin de mogelijke drijfveren voor het 
vergroenen van bedrijven naar voren komen. Figuur 1 toont dit model. De milieuprestatie van 
een bedrijf wordt beïnvloed door variabelen op drie niveaus: de fabriek (productielocatie), het 
bedrijf (concern), en de bedrijfsomgeving. Onder de bedrijfsomgeving vallen 
marktontwikkelingen en diverse 'stakeholders' (belanghebbenden van het bedrijf), variërend 
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Figuur 1: Het onderzoeksmodel 

Bedrijfs 
omgeving 

van de wetgever tot de consument. Onder het tweede niveau, het concernniveau, valt de 
concernstrategie die het hoofdkantoor voor de diverse bedrijfsonderdelen bepaalt. Het feit dat 
de Nederlandse zuivelindustrie gedomineerd wordt door coöperaties, betekent bovendien dat 
de eigendomsstructuur ook een belangrijke concernvariabele is. Een coöperatieve 
eigendomsstructuur onderscheidt zich namelijk duidelijk van een vennootschapsstructuur, 
hetgeen gevolgen heeft voor het functioneren van een bedrijf. De productielocatie of de 
fabriek vormt ten slotte het derde niveau en is tevens het belangrijkste niveau voor dit 
onderzoek. 

Op het niveau van de productielocatie zijn twee variabelen van belang: de mate van 
centralisatie en de organisatiecultuur. In tegenstelling tot bestaande modellen en systemen, is 
in dit onderzoek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen milieuprestatie en 
milieumanagement. Er worden vier milieumanagementindicatoren ('environmental 
management indicators', EMI's) onderscheiden: beleid & strategie, communicatie, 
organisatiestructuur en de betrokkenheid van het management ('commitment'). Deze aspecten 
worden verondersteld een 'intermediaire' rol te vervullen in de relatie tussen de algemene 
interne organisatiekenmerken en de milieuprestatie (zie figuur 1). 

Op grond van het onderzoeksmodel en de bestaande literatuur op het terrein van de 
bedrijfskunde, de organisatieleer en milieumanagement, zijn vervolgens hypothesen en 
onderzoeksvragen geformuleerd over de relatie tussen deze variabelen en de milieuprestatie 
van bedrijven. In het empirisch deel van het onderzoek, dat plaatsvond in de Nederlandse 
zuivelindustrie, zijn de hypothesen en onderzoeksvragen respectievelijk getest en beantwoord. 

De Nederlandse zuivelindustrie 
De Nederlandse zuivelindustrie is gekozen om het onderzoeksmodel in de praktijk te testen. 
Op het eerste gezicht lijkt dit geen voor de hand liggende keuze vanwege het relatief lage 
vervuilingsniveau. Toch is deze sector juist heel interessant op milieugebied. De absolute 
omvang van de zuivelindustrie is namelijk erg groot, wat ook de milieueffecten in absolute 
zin aanzienlijk maakt. Daarnaast is er tot nu toe nog maar weinig wetenschappelijke aandacht 
besteed aan milieumanagement in deze sector in vergelijking met andere bedrijfstakken zoals 
de chemie en de papierindustrie. Verder staat de zuivelindustrie bekend om de talrijke 
gemeenschappelijke milieu-initiatieven. Ten slotte was het bij deze keuze van belang dat de 
hele sector bereid was om mee te werken aan dit onderzoek. 
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Na een grote golf van fusies en overnames in de laatste 20 jaar, telde de Nederlandse 
zuivelindustrie aan het begin van deze empirische studie (midden 1998) 16 bedrijven, die 
amen 79 productielocaties hadden. De sector wordt gedomineerd door twee grote 
coöperaties, Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF) en Campina Melkunie (CM), die samen 
85% van de Nederlandse markt in handen hebben. Daarnaast zijn er een aantal middelgrote 
bedrijven die in de meeste gevallen deel uitmaken van een groot voedingsmiddelenconcern. 
Ten slotte kent de sector een aantal kleine bedrijven die opereren in een 'niche'markt, zoals 
de markt voor biologische zuivel. De Nederlandse zuivelindustrie wordt gedomineerd door 
een coöperatieve eigendomsstructuur. Het handelen van zuivelcoöperaties wordt bepaald door 
een aantal specifieke kenmerken, die als volgt kunnen worden samengevat: het doel van 
melkprijsmaximalisatie, de financiering van investeringen met voornamelijk ledenkapitaal, 
een beslissingsproces gebaseerd op de leden-boeren en de doelstelling van een gegarandeerde 
constante melkafname. Sinds het midden van de jaren negentig nemen zuivelcoöperaties 
echter steeds meer de eigenschappen van vennootschappen over, zoals winstmaximalisatie en 
het verwerven van kapitaal door middel van aandelenemissies. 

In dit onderzoek is de zuivelsector op basis van het productieproces verdeeld in drie grote 
deelsectoren: 'consumptiemelk', 'kaas', en 'poeder & industriële producten'. De belangrijkste 
schakels in de zuivelketen zijn de melkveehouders, de verwerkende industrie (de 
mivelproducenten), de detailhandel en de consumenten. Sinds het begin van de jaren negentig 
hebben de zuivel- en detailhandelssector een sterk internationaliserings- en consolidatieproces 
doorgemaakt. Dit leidde tot een kleiner aantal, grotere en daardoor machtiger bedrijven. Dit 
heeft ook geleid tot een verandering in de machtsverhouding tussen de zuivelproducenten en 
de detailhandel, hoewel de meningen over de uitkomst hiervan uiteenlopen. 

De Nederlandse zuivelindustrie is in sterke mate onderworpen aan internationaal beleid, zoals 
dat van de Wereldhandelsorganisatie (WTO/GATT), en met name het gemeenschappelijk 
Europees landbouwbeleid: de 'Common Agricultural Policy' en het zuivelbeleid van de EU. 
In het kader van het zuivelbeleid van de EU is in 1984 een melkquota-systeem opgezet. Dit 
had tot gevolg dat de hoeveelheid en locatie van het EU-melkaanbod grotendeels gelijk bleef 
ende melkexport vanuit de EU gesubsidieerd werd. In 1998-1999 daalde de zuivelprijzen in 
Nederland als gevolg van internationale ontwikkelingen zoals de financieel-economische 
crises in Zuidoost-Azië en de voormalige Sovjetunie, de toegenomen concurrentie van 
zuivelproducenten uit Australië en Nieuw-Zeeland, en de dioxinecrisis in België en 
Nederland. 

Nederlandse zuivelbedrijven reageerden verschillend op deze ontwikkelingen. Enerzijds 
besteden de grote bedrijven steeds meer aandacht aan merkproducten ('branding') en 
differentiatie van hun assortiment. Deze differentiatiestrategie gaat vaak samen met aandacht 
voor kostenvermindering, een kostleiderschapstrategie. Anderzijds maken sommige kleinere 
bedrijven gebruik van de mogelijkheden die de grote spelers hebben laten liggen; zij volgen 
een zogenaamde 'niche'strategie. Het produceren van biologische zuivel is hiervan een 
voorbeeld. De sterke groei van deze biologische zuivel heeft bovendien geleid tot de interesse 
\ande grote zuivelproducenten in deze 'niche'markt. 

Het Nederlandse milieubeleid wordt gekenmerkt door zelfregulering in de vorm van 
convenanten. Voor de Nederlandse zuivelindustrie zijn drie soorten milieuconvenanten 
relevant: de Verpakkingsconvenanten, de 'Intentieverklaring Uitvoering Milieubeleid 
Zuivelindustrie' en de 'Meerjarenafspraak (MJA) Verbetering Energie Efficiency 
Zuivelindustrie'. De belangrijkste milieuproblemen van de Nederlandse zuivelindustrie zijn 
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energiegebruik, grondwatergebruik, afvalwatermanagement, chlooremissies, verpakkingen. 
lawaai en voedselveiligheid. 

Methodologie 
Na het in kaart brengen van de algemene ontwikkelingen en stand van zaken in de 
zuivelindustrie, zijn de steekproef bepaald, de data verzameld en het meetinstrument 
ontworpen, om vervolgens de variabelen uit het onderzoeksmodel concreet te kunnen meten 
(statistische analyse). Deze vier stappen vormen samen de methodologie van het onderzoek. 
Via de branche-organisatie NZO heeft de hele sector ingestemd deel te willen nemen aan het 
onderzoek. In de praktijk deden enkele bedrijven echter niet mee vanwege de te kleine 
omvang van het bedrijf, of het beëindigen van de zuivelactiviteiten in Nederland. Dit 
resulteerde in de deelname van 11 van de 16 zuivelproducenten die in Nederland in 1998 
actief waren. De desbetreffende bedrijven zijn bestudeerd op zowel concern- als 
fabrieksniveau, door middel van interviews, schriftelijke vragenlijsten en een analyse van 
bedrijfsdocumenten. Op het concernniveau zijn de hoogste milieuverantwoordelijke en een 
directielid geïnterviewd. In samenspraak met de concernmilieumanagers zijn de 
productielocaties geselecteerd die deelnamen aan het onderzoek. Vervolgens zijn de 
milieumanagers en locatiemanagers (fabrieksdirecteuren) van deze productielocaties 
geïnterviewd. Deze aanpak leidde tot meer dan 70 interviews verspreid over 26 
productielocaties en 11 divisie- of concernhoofdkantoren. 

Milieuprestatie en milieumanagement 
De data om uiteindelijk de milieuprestatie-indicator ('environmental performance indicator', 
EPI) en drie van de vier milieumanagementindicatoren (beleid & strategie, 
organisatiestructuur, en communicatie) te meten, zijn verzameld door middel van interviews 
met de milieumanagers van de deelnemende productiebedrijven. Pas nadat dit empirisch 
onderzoek was uitgevoerd, zijn meer gestandaardiseerde richtlijnen voor het evalueren van de 
milieuprestatie beschikbaar gekomen. Zowel de 'International Standardization Organization' 
(ISO 14031) als het 'Global Reporting Initiative' (GRI) heeft richtlijnen ontwikkeld die 
inmiddels internationaal worden gebruikt. De inzichten uit deze richtlijnen zijn echter zoveel 
mogelijk gebruikt in het uiteindelijke meetinstrument dat in dit boek wordt gepresenteerd. 

Figuur 2 laat de opbouw van de milieuprestatie (EPI) en -managementindicatoren (EMIs) 
zien. De milieuprestatie-indicator bestaat uit twee belangrijke deelindicatoren, ten aanzien van 
het milieuhandelen ('operations') en de milieu-impact, die vervolgens zijn opgedeeld op basis 
van hun relevante onderdelen. De indicator voor het milieuhandelen (EOI, 'environmental 
operational indicator') is gesplitst in vier deelindicatoren op het gebied van regulering. 
inkoop, technische proces- en productmaatregelen, en de gebruiks- en afvalfase. De milieu-
impactindicator (Ell, 'environmental impact indicator') is gesplitst in drie deelindicatoren, op 
het gebied van energie, water, en 'overig'. Verder worden er vier milieumanagement
indicatoren (EMIs) onderscheiden, op het terrein van beleid & strategie, communicatie, 
organisatiestructuur, en management commitment. De deelindicator 'beleid & strategie is 
verdeeld in de drie categorieën 'beleid', 'systemen' en 'documentatie'. De deelindicator 
'management commitment' is ten slotte gemeten aan de hand van drie dimensies van 
commitment: 'affectief (persoonlijke betrokkenheid), 'continuïteit' (economische en sociale 
kosten) en 'gedwongen' (de gepercipieerde verplichting). Het meten van 'management 
commitment' was gebaseerd op een onderzoek onder de milieu- en locatiemanagers van de 
deelnemende productiebedrijven. 
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Figuur 2: De structuur van de milieuperformance- en managementindicatoren 

Milieuprestatie-indicator (EPI): 
• Milieu-operations indicator (EOI): 
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Met uitzondering van de deelsector 'kaas', toont de milieuprestatie van de Nederlandse 
zuivelindustrie veel meer variatie dan aanvankelijk werd verwacht. De individuele 
productielocaties scoren met name verschillend op de diverse deelindicatoren. Over het 
algemeen vertonen alle drie de deelsectoren een hogere waarde voor de prestatie ten aanzien 
van milieu-impact (Ell) dan voor de prestatie op het gebied van het milieuhandelen (EOI). De 
verschillende aard van de schalen waarop deze indicatoren gemeten zijn, maakt een 
vergelijking van hun absolute waarden echter onmogelijk. 

Interne organisatiekenmerken 
Het eerste interne organisatiekenmerk (zie figuur 1), de mate van centralisatie, is gemeten op 
basis van beschikbare bedrijfsdocumenten zoals jaarverslagen, en interviews met de 
locatiemanagers van de fabrieken. Zowel de mate van algemene centralisatie als 
'milieucentralisatie' (dat verwijst naar het hiërarchisch niveau dat de bevoegdheid heeft om 
milieubeslissingen te nemen) zijn gemeten, omdat zij samen blijken te hangen. De 
meerderheid van de zuivelfabrieken is in het algemeen sterk gecentraliseerd en minder sterk 
gecentraliseerd met betrekking tot milieuzaken. 

Het tweede interne organisatiekenmerk, organisatiecultuur, bestaat uit vijf cultuurdimensies: 
autonomie van het werk, gerichtheid op samenwerking tussen de afdelingen, 
personeelsgerichtheid, verbeteringsgerichtheid, en externe gerichtheid. Deze variabelen zijn 
gemeten door middel van een vragenlijst die door 20% van de werknemers van elk van de 
deelnemende productielocaties is ingevuld. Op het eerste gezicht vertoont de 
organisatiecultuur van de Nederlandse zuivelindustrie een redelijk homogeen beeld. De 
analyse van de individuele deelsectoren op de cultuurdimensies laat echter een meer divers 
beeld zien. De deelsector 'poeder & industriële producten' heeft de meest open cultuur en 
'kaas' de meest gesloten, met bovendien weinig variatie tussen de individuele kaasbedrijven. 
Daarnaast blijken Nederlandse zuivelbedrijven sterk gericht te zijn op verbetering in het 
algemeen en op milieuverbetering in het bijzonder. 

De variabelen op concernniveau, de concernstrategie en eigendomsstructuur van een 
organisatie, zijn gemeten op basis van interviews met de locatiemanagers en 
concerndirectieleden. Concernstrategieën voor de diverse bedrijfsonderdelen zijn gemeten op 
basis van de door Porter (1980) ontwikkelde classificatie van strategieën: differentiatie, 
tostleiderschap, en niche. Daarnaast is een vierde, gemengde, strategie van een combinatie 
an differentiatie en kostleiderschap geïntroduceerd, omdat veel bedrijven in de praktijk zo'n 
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gecombineerde strategie volgen. Met uitzondering van de deelsector 'poeder & industriële 
producten', bleek eenderde van de productiebedrijven een kostleiderschapstrategie te volgen. 
De andere drie strategietypen waren gelijk verdeeld over de overige bedrijven. 

Conclusies 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt het mogelijk de centrale onderzoeksvraag van 
deze studie te beantwoorden: 

Wat is de relatie tussen interne organisatiekenmerken en de milieuprestatie van een 
bedrijf? 

De resultaten van de studie laten zien dat de mate van centralisatie wel, en de 
organisatiecultuur niet samenhangt met de milieuprestatie van een bedrijf. Wanneer deze 
interne organisatiekenmerken echter worden vertaald naar milieu, blijken beide kenmerken 
positief samen te hangen met de milieuprestatie van een bedrijf. Deze conclusie pleit ervoor ; 
dat een bedrijf tegelijkertijd ogenschijnlijk tegenstrijdige interne organisatiekenmerken nodig 
heeft om een optimale milieuprestatie te bereiken; namelijk een hoge mate van centralisatie 
van milieuzaken en een open en sterke milieucultuur. Dit verschijnsel wordt 'ambidextrous' 
genoemd in de organisatietheorie. 

Naast de interne variabelen 'mate van centralisatie' en 'organisatiecultuur', beïnvloeden ook 
de milieumanagementindicatoren de milieuprestatie van bedrijven. De resultaten van de 
studie laten een sterke positieve relatie zien tussen milieumanagement en milieuprestatie. 
Deze positieve relatie is meer gebaseerd op de prestatie op het gebied van milieuhandelen 
(milieu-'operations') dan milieu-impact. Dit suggereert dat milieumanagementindicatoren 
'leading indicators' (voorspellende indicatoren) zijn voor milieuprestatie. Omdat dit 
onderzoek een momentopname geeft van de milieuprestatie van de deelnemende bedrijven, 
kan deze rol slechts worden verondersteld. Om de relatie daadwerkelijk te bewijzen is 
longitudinaal onderzoek (onderzoek dat op meerdere momenten in de tijd meet) vereist. 
vanwege het tijdsverschil tussen milieumanagement en een daadwerkelijke verbetering van de 
milieuprestatie. De conclusie is dat milieugerelateerde organisatiekenmerken de belangrijkste 
drijfveren zijn voor de 'vergroening' van de Nederlandse zuivelindustrie. Als gevolg van deze 
milieuvertaling van de algemene interne organisatiekenmerken komen deze kenmerken steeds 
meer overeen met twee van de milieumanagementindicatoren ('organisatiestructuur' en 
'management commitment'). 

Naast de centrale aandacht in dit onderzoek voor de interne organisatie op 
productielocatieniveau, komen ook het bedrijf (concern) en de bedrijfsomgeving waarbinnen 
de 'vergroening' van organisaties plaatsvindt, aan de orde. Hoewel het concernhoofdkantoor 
en de bedrijfsomgeving buiten de controle van de (managers van) individuele 
productielocaties vallen, is het belangrijk om de samenhang hiervan met milieuprestatie te 
begrijpen. De twee variabelen op concernniveau, de 'concernstrategie' en 
'eigendomsstructuur' van een bedrijf, blijken beiden invloed te hebben op de milieuprestatie 
van een zuivelproductiebedrijf. Zuivelfabrieken die een differentiatiestrategie volgen hebben 
een duidelijk lagere milieuprestatie dan fabrieken met een gemengde, een kostleiderschap-, of 
een nichestrategie. De belangrijkste oorzaak voor deze lagere milieuprestatie is de aard van de 
productieprocessen bij deze differentiatiestrategie. Differentiatie leidt over het algemeen 
namelijk tot kleinere 'batches' (een groep producten die tegelijkertijd wordt geproduceerd) en 
daardoor tot een intensiever gebruik van onder andere energie, water en grondstoffen. 
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Daarnaast komt een vennootschapsstructuur de milieuprestatie van een bedrijf ten goede, 
meer dan een traditionele coöperatieve of 'eigenaar/manager' eigendomsstructuur. De 
•veranderende coöperaties' - coöperaties die in toenemende mate lijken op vennootschappen 
en kenmerkend zijn voor de huidige Nederlandse zuivelindustrie - laten echter geen 
afwijkende relatie met milieuprestatie zien in vergelijking met vennootschappen. In de 
•veranderende coöperatie' zijn juist de kenmerken die de milieuprestatie van een bedrijf 
belemmeren, veranderd in de richting van vennootschappen. 

Op het niveau van de bedrijfsomgeving zijn in deze studie twee variabelen onderscheiden, 
'stakeholders' en 'marktontwikkelingen'. In praktijk zijn deze sterk met elkaar verweven. 
Ontwikkelingen in de markt leiden namelijk tot een bepaalde machtsverhouding tussen de 
verschillende stakeholders en de zuivelproducenten. De belangrijkste stakeholders die de 
milieuprestatie van Nederlandse zuivelbedrijven beïnvloeden zijn de wetgever, de 
melkveehouders, de retailers, de consumenten, de concurrenten en de omwonenden. De 
invloed van stakeholders op de milieuprestatie van zuivelproducenten vertoont duidelijke 
ontwikkelingen en trends. Vanwege de complexiteit van het krachtenveld, is het echter niet 
mogelijk om het totale effect van deze invloeden te bepalen. Een veelheid aan krachten kan de 
milteuprestatie van bedrijven zowel bevorderen als belemmeren, waardoor het totale 
milieueffect van deze ontwikkelingen moeilijk te bepalen is. 

Implicaties van het onderzoek 
Het belangrijkste verschil tussen de veronderstellingen waarop het oorspronkelijk 
onderzoeksmodel is gebaseerd en de resultaten van het empirisch onderzoek, betreft de rol 
van de interne organisatiekenmerken. In tegenstelling tot de veronderstellingen van het 
oorspronkelijke onderzoeksmodel, laat de Nederlandse zuivelindustrie een positieve relatie 
zien tussen milieuprestatie en interne organisatiekenmerken, wanneer deze kenmerken 
worden vertaald van het algemene naar het milieuniveau. Dit duidt op een sterke 
overeenkomst tussen interne organisatiekenmerken en sommige 
milieumanagementindicatoren. Daarom verdienen de algemene interne organisatiekenmerken 
een aparte plaats in het onderzoeksmodel, zoals weergegeven in figuur 3. Zij fungeren als de 
voorwaarden waaronder de 'vergroening' van organisaties plaats kan vinden. 

Figuur 3: De vergroening van bedrijven 
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Hieruit volgt dat milieumanagementindicatoren de belangrijkste factoren zijn die de 
milieuprestatie van een bedrijf beïnvloeden. De milieumanagementindicatoren kunnen 
worden gezien als een 'toolkit' voor managers, gevuld met vier instrumenten: milieustrategie 
& beleid, milieucommunicatie, de inbedding van milieu in de organisatiestructuur, en 
management commitment ten aanzien van milieu. Managers moeten tussen deze instrumenten 
de juiste balans vinden om een optimale milieuprestatie te bereiken. Deze 'toolkit' moet een 
manager, die geen of onvoldoende verbetering in de milieuprestatie van zijn of haar 
organisatie waarneemt, inzicht geven in hoe de situatie veranderd kan worden. De optimale 
balans zal voor elke individuele organisatie anders zijn. De overige onafhankelijke variabelen, 
op het niveau van de fabriek, het concern en de bedrijfsomgeving, verschaffen het kader 
waarbinnen, en de voorwaarden waaronder, managers de instrumenten kunnen gebruiken. Het 
begrijpen van de relatie tussen deze variabelen en de milieuprestatie, voorziet managers van 
nuttige informatie over het bereik van hun eigen speelveld. Ook beleidsmakers kunnen dit 
begrip van de 'vergroening' van bedrijven gebruiken om de juiste balans te vinden tussen hun 
beleidsinstrumenten en daarmee het vergroeningsproces te ondersteunen. 

Dit model, dat in deze studie getest is voor een specifieke sector, is ook toepasbaar in een 
industrie-brede en internationale situatie. Voor het meten van milieuprestatie moeten dan wel 
specifieke in- en aanvullingen worden ontwikkeld voor andere sectoren en landen. Op deze 
manier heeft het model bredere relevatie. 


