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"Jee begrijpt iets werkelijk, indien je het aan je schoonmoeder kunt 
uitleggen" uitleggen" 

Albertt Einstein 

Ditt proefschrift gaat over de evaluatie van de duurzaamheidprestatie van organisaties. 
Duurzaamheidd van organisaties betreft de zorg voor milieu en sociale aangelegenheden. In dit 
proefschriftt lag de nadruk op milieuaspecten en in mindere mate op het sociale functioneren van 
bedrijven,, en op de relatie tussen de strategische doelstellingen en de evaluatie 
bedd rijfsprestaties. 
Dee strategische doelstellingen van bedrijven beschrijven wat bedrijven nastreven. Strategische 
doelstellingenn zijn bepalend voor hetgeen bedrijven nastreven op milieu, sociaal en financieel 
gebied. . 
Verschillendee typen prestatie evaluatie zijn beschreven, afgestemd op de belangrijke 
doelstellingenn van bedrijven. Het meten en implementeren van de belangrijke doelstellingen en 
hett evalueren van de resultaten der inspanningen stond daarbij centraal Voor dat doel werd een 
duurzaamheidd 'balanced scorecard' ontwikkeld. In dit verband is een praktijkonderzoek verricht 
onderr Portugese bedrijven. 

Researchh aims 

Bijj het begin van dit onderzoek, in het najaar van 1999, werd 
nagegaann welk onderzoek is gedaan aangaande milieuprestaties en 
evaluatiee van prestaties (prestatie-evaluatie). Dat onderzoek 
verschaftee het inzicht in onder andere indicatoren, milieuprestatie-
evaluatiemethodenn en standaarden (benchmarks), en 
ontwikkelingenn ten aanzien van milieumanagement, strategieën en 
prestatiess in bedrijven. Tezelfder tijd maakte de prestatie-evaluatie 
opp het vlak van duurzaamheid opgang. Daarin zijn naast 
bedrijfsprestatiess op het vlak van milieu, prestaties op het sociale 
vlakk betrokken. Dit leidde tot pogingen om te komen tot een 
geïntegreerdee milieu, sociale en financiële evaluatie van 
bedrijfsprestaties.. Zo een geïntegreerde evaluatie wordt wel een 
"triplee bottom line" ofwel duurzaamheid prestatie-evaluatie genoemd. 
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Dee opkomst van triple bottom line' of duurzaamheid prestatie-
evaluatiee garandeerde niet dat de sociale en milieu aspecten van 
eenn bedrijf gelijkwaardig aan de financiële aspecten werden 
meegenomen. . 
Milieuprestatie-evaluatiee is voor de meest bedrijven nog steeds een 
operationelee aangelegenheid {monitoring), en minder een 
onderwerpp voor management en strategische evaluatie. Een 
vergelijkbaree situatie doet zich voor ten aanzien van de sociale 
aspecten.. Dit ondanks dat de sociale en milieuaspecten van het 
functionerenn van een bedrijf op zichzelf belangrijk zijn, los van hun 
bijdragee aan de marktpositie, bedrijfswinst of 
aandeelhouderswaarde.. Aan de ontwikkeling van evaluaties 
aangaandee duurzaamheid prestaties zijn nog steeds grote 
uitdagingenn verbonden. Dit proefschrift gaat enkele van die 
uitdagingenn aan. 
Dee eerste doelstelling van dit proefschrift is de waarde te verifiëren 
vann een typologie voor (evaluatie van) prestatieniveaus, die de 
relatiee onderstreept tussen milieu en duurzaamheid gerelateerde 
strategischee doelstellingen die een bedrijf zich stelt, en (de opzet 
van)) de strategische prestatie-evaluatie. 
Dee tweede doelstelling is de (verdere) ontwikkeling van een 
'balancedd scorecard' instrument om de relatie te verbeteren tussen 
milieuu en duurzaamheid gerelateerde strategische doelen en de 
strategischee prestatie-evaluatie door bedrijven. 

Conceptueell onderzoeksraamwerk 

Voortbouwendd op eerder onderzoek, is een aantal bedrijfstypen 
gedefinieerd:: 'voldoen aan wet- en regelgeving', 'afval- en 
emissiepreventie',, 'eco-efficiëntie', 'eco-innovatie', 'eco-ethiek' en 
'duurzaamheid'.. Voor ieder bedrijfstype zijn karakteristieken 
gedefinieerdd betreffende prestatie ten aanzien van milieubelasting 
enn management, maatregelen en initiatieven. Deze karakteristieken 
zijnn van belang voor de evaluatie van prestaties. Ze kunnen ook 
helpenn de praktijk te beschrijven van de in dit onderzoek betrokken 
bedrijven.. Ook wordt het concept van een cascadegewijs prestatie-
evaluatieprocess in bedrijven geïntroduceerd. Er is van uitgegaan dat 
dee relatie tussen dit raamwerk en de huidige praktijksituatie in 
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bedrijven,, complex is. Figuur 1 geeft de relatie weer tussen het 
conceptuelee raamwerk en de inhoud van de belangrijkste 
hoofdstukkenn van dit proefschrift. 

externeexterne I 
fuivende e 
achtek achtek 

F i g 1 -- conceptueell onderzoeksraamwerk 
Strategischee doelen aangaande milieu en duurzaamheid (1-6) die specifieke 
prestatiee referenties/doelen vereisen (1-6) 
Strategischee doelstellingen en gerelateerde doelen die consequenties kunnen 
hebbenn voor het model en de inhoud van de prestatieevalualie van een organisatie (1-6) 
Hett vergelijken van resultaten en doelen 
Hett actuele prestatieniveau van een organisatie 
Internee en externe kritische factoren die van invloed zijn op destrategische doelstellingen 
enn initiatieven 

Empiricall study 

Dee empirische studie bestond uit drie delen. Begonnen werd met 
eenn steekproef van 35 bedrijven om een globaal idee te krijgen over 
dee praktijk van, en het belang van het onderwerp van dit proefschrift 
voor,, Portugese bedrijven. De empirische studie ging voort met een 
geselecteerdee groep van 13 bedrijven en een meer specifiek 
raamwerkk voor prestatie-evaluatie. De laatste fase van de empirische 
studiee vond plaats met 3 grote Portugese bedrijfsonderdelen en 
concentreerdee zich op de ontwikkeling van 'balanced scorecards'. 
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Hett eerste deel van de empirische studie betrof de huidige praktijk 
situatiee aangaande strategische milieudoelen en prestatie-evaluatie 
(metingen,, initiatieven en resultaten) in 35 Portugese kleine en 
middelgrotee organisaties en de ambities van de betreffende 
bedrijvenn aangaande toekomstige prestatie-evaluaties. Het was 
gebaseerdd op antwoorden op een half-open vragenlijst door 
bedrijvenn en milieu-afdelingen tijdens twee conferenties. Het doel 
wass de huidige praktijk van milieu en sociale prestatie-evaluatie te 
beschrijvenn en te bezien of het conceptuele onderzoeksraamwerk 
aansluitt bij die huidige stand van zaken. Een vergelijking met de 
bevindingenn van andere empirische studies is gemaakt.De 
strategischee milieudoelen bleken veelal het beheersen van 
milieuvervuilingg door voldoen aan wet- en regelgeving en de 
preventiee van afval en emissies te betreffen. Kleine en middelgrote 
bedrijvenn bleken geen formele prestatie-evaluatie toe te passen. 
Grotee bedrijven gaven aan wel meer formele prestatie-evaluatie 
processenn toe te passen, maar alle organisaties noemden de 
behoeftee aan begeleiding van de evaluatie van prestaties. De 
onderzochtee Portugese organisaties verwachtten dat eco-efficiency 
eenn belangrijker strategisch milieudoel zou worden in de nabije 
toekomstt en dat dat op de wat langere termijn ook zou gelden voor 
duurzaamheid.. Gebaseerd op deze belangstelling zijn twee 
balancedd scorecards (BSC) voorgesteld voor de prestatie-evaluatie 
inn geval eco-efficiency of duurzaamheid de belangrijkste 
strategischee doelen zijn, in deze of andere bedrijven met 
gelijkwaardigee ambities. 
Dee tweede empirische studie betreft de categorisering van prestaties 
enn prestatie-evaluaties van 13 grote Portugese holding 
maatschappijenn en business units, gebruikmakend van het model 
vann de duurzaamheid balanced scorecard. Deze scorecard richt zich 
opp de sociale en milieuprestaties en de financiële implicaties 
daarvan.. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met mensen die 
binnenn bedrijven verantwoordelijk zijn voor milieuzaken en op 
algemeenn toegankelijke bedrijfsinformatie ten aanzien van 
duurzaamheidaspecten.. Een inventarisatie is gemaakt van de 
elementenn van prestatie-evaluatie (specifieke doelstellingen, 
indicatoren,, initiatieven, doelen en resultaten) en de relatie daarvan 
mett de strategische doelen van de bedrijven. Een duurzaamheid 
balancedd scorecard is eerst toegepast om de doelen, 
initiatieven,, metingen en prestaties te vergelijken met de 
gedefinieerdee typologieën. Vervolgens is het balance scorecard model 
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gebruiktt om in de praktijk van de bestudeerde bedrijven en de 
relatiess tussen de elementen van prestatie-evaluatie (doelen, 
initiatieven,, metingen en resultaten) te doorgronden. Er bleek dat de 
bedrijvenn konden worden gegroepeerd op basis van de eerder 
gedefinieerdee typologie. Drie categorieën daaruit werden in de 
steekproeff aangetroffen: 'voldoen aan wet- en regelgeving ten 
behoevee van de beheersing van milieuverontreiniging', 'preventie 
vann afval en emissies' en 'eco-efficiency'. Management instrumenten 
enn procedurele zaken bleken het meest relevant voor de 
categorisering.. Veelal voldeed de gerapporteerde informatie niet 
voorr een kwantitatieve evaluatie van de reductie van milieuvervuiling. 
Dee toepassing van het thematische balanced scorecard model was 
nuttigg om beter inzicht te krijgen in de sterkte en zwakte van de 
relatiee tussen doelen en metingen, initiatieven en resultaten. 
Verbeteringenn op het vlak van milieu prestaties bleken vergezeld te 
gaann met een verbeterde sociale prestatie, hetgeen erop duidt dat 
eenn integrale duurzaamheid prestatiecategorisering van deze 
Portugesee bedrijven, mogelijk is. De drijvende krachten achter de 
milieumanagmentt initiatieven bleken te verschillen per type bedrijf. 
Hett laatste deel van het empirische werk beschrijft de ontwikkeling 
vann een aan het bedrijf aangepaste duurzaamheid balanced 
scorecardd voor de milieu-afdelingen van drie grote Portugese 
businesss units. De nadruk daarbij lag op factoren die naar 
verwachtingg een risico of juist een voordeel zouden inhouden voor 
dee bedrijfsontwikkeling en winstgevendheid en voor de 
toegevoegdee waarde op milieu en sociaal gebied. Er werd speciaal 
gekekenn naar belanghebbenden (stakeholders), interne en externe 
processenn en leer en innovatie perspectieven. Het beek mogelijk in 
eenn beperkte tijd een initiële beoordeling van het bedrijf te maken. 
Echter,, een aparte financiële categorie in de scorecard werd node 
gemist.. Het ontbreken van een effectieve organisatiestructuur in de 
bedrijven,, die de milieu en sociale aspecten afdekt, bleek een 
belemmeringg te zijn voor de toepassing van de duurzaamheid 
balancedd scorecard. De voordelen die van de toepassing van een 
balancedd scorecard worden verwacht betreffen de geschiktheid voor 
duurzaamheidsverslagenn volgens richtlijnen van de Global 
Reportingg Initiative en de mogelijkheid duurzaamheid in de 
bedrijfsstrategiee te integreren. 
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Generall Conclusions 

Dee belangrijkste conclusies van de thesis zijn gerelateerd aan de 
tweee belangrijkste doelen en gelden voor de Portugese bedrijven die 
deell uit maakten van deze studie. 
Hett eerste doel van dit proefschrift betrof de geschiktheid van de 
typologiee om de huidige praktijk van prestatie-evaluatie in de 
bedrijvenn te beschrijven. De tweede doelstelling betrof de 
verbeteringg van de relatie tussen strategische doelen en de 
prestatie-evaluatiee in bedrijven, te versterken en de ontwikkeling van 
hett balanced scorecard instrument. 
Aangaandee de eerste doelstelling kan worden vastgesteld dat geen 
vann de bestudeerde bedrijven in categorie 'eco-innovatie', 'eco-
ethiek'' of 'duurzaamheid' paste (hoofdstuk 3.1, 3.2, 3.3). Echter, 
geïnterviewdenn van de organisaties bestudeerd in hoofdstuk 3.1, 
beoordeeldenn de categorieën "voldoen aan wet- en regelgeving", 
"preventiee van afval en emissies", "eco-efficiency", "eco-innovatie" en 
"duurzaamheid"" als bruikbaar om hun huidige (eerste twee) en 
toekomstigee (laatste drie) praktijk te categoriseren. Men achtte de 
categoriee "eco-ethiek" niet zinvol. 
Hett is gebleken dat bij de onderzochte bedrijven, de verbetering van 
hett prestatie-evaluatieproces en de behaalde prestatie op 
milieugebiedd (indien het mogelijk was die vast te stellen) gelijk 
opgaatt met de prestatie-evaluatie en feitelijke prestatie op het 
socialee vlak. Deze parallelle ontwikkeling tussen milieu en sociale 
activiteitenn geeft aan dat de verbreding van de in essentie 
milieuprestatiee categorisering naar een categorisering van 
oplopendee duurzaamheid-prestatieniveaus zoals voorgesteld in 
hoofdstukk twee van dit proefschrift, geschikt kan zijn voor de 
bestudeerdee bedrijven. Tevens werd vastgesteld dat interne en 
externee stuwende krachten achter milieu en sociale actie, voor een 
deell verschillen tussen de categorieën. Dat suggereert dat er een 
correlatiee bestaat tussen de typen drijvende krachten en de 
prestatie-evaluatiee binnen het voorgestelde typologische raamwerk. 
Dezee bevindingen zijn positief aangaande de bruikbaarheid van de 
prestatie(-evaluatie)) typologie zoals voorgesteld in deel 1 van dit 
proefschrift. . 
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Daarentegenn zijn er ook bevindingen die minder positief zijn ten 
aanzienn van de typologie. Het bleek bij voorbeeld, dat organisaties 
somss aangeven dat zij strategische milieudoelen van twee of meer 
vann de gedefinieerde prestatieniveaus combineren. Kortom, de 
typologiee zoals beschreven in sectie 2 voldoet niet volledig om de 
prestatie-evaluatiee en het prestatieniveau van de betrokken bedrijven 
eenduidigg aan te geven. 
Desalnietteminn kunnen de prestatie categorieën Voldoen aan wet-
enn regelgeving', 'preventie' en 'eco-efficiency' nu beter 
gespecificeerdd worden dan zoals geformuleerd in hoofdstuk twee. 
Dee typologie kan ook worden aangevuld met sociale strategische 
doelenn die horen bij een triple bottom line' prestatie-evaluatie. Dat is 
zinvoll voor de ontwikkeling van instrumenten voor 
duurzaamheidprestatie-evaluatiee voor bedrijven, hetgeen onderdeel 
uitmaaktt van de tweede hoofddoelstelling van dit proefschrift. 
Tenn aanzien van de tweede hoofddoelstelling van dit proefschrift kan 
wordenn geconcludeerd dat ten eerste voor deze bedrijven een 
balancedd scorecard zinvol is om de ambivalenties van de typologie 
tee reduceren. Ten tweede, dat de prestatie-evaluatie middels een 
balancedd scorecard nuttiger is voor bedrijven met een meer 
ambitieuzee prestatie. 
Hett maken van een balanced scorecard en een strategie kaart, beide 
afgestemdd op het bedrijf en verder aan te passen met het bedrijf, 
werdd als zinvol ervaren door de geïnterviewden van de drie 
betrokkenn bedrijven (hoofdstuk 3.3). Tevens werd ervaren dat de 
financiëlee toegevoegde waarde als veel belangrijker wordt gezien 
dann milieu en sociale waardecreatie. Daarom is de conclusie 
getrokkenn dat het toevoegen van een financiële dimensie zal leiden 
tott een betere toepassing van een duurzaamheid balanced 
scorecardd door de betrokken bedrijfsonderdelen. 
Hett duurzaamheid balanced scorecard model, met de perspectieven 
enn categorieën toegesneden op het prestatieniveau en de actuele 
strategischee context van het bedrijf, werd geschikt bevonden om met 
dee veelheid van duurzaamheid issues om te gaan. 
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Reflectionss Regarding Further Work 

Inn het licht van de resultaten van dit proefschrift, zijn enkele 
suggestiess ten aanzien van nader onderzoek uitgewerkt. In deze 
studiee werd de categorisering van de huidige prestatie van bedrijven 
naarr omvang van de gerealiseerde reductie van milieubelasting, als 
problematischh ervaren. Daarom lijkt het zinvol het kwantificeren van 
dee feitelijke prestaties te verbeteren. 
Hett uitvoeren van verdere proefprojecten om de duurzaamheid 
balancedd scorecard verder te ontwikkelen op basis van de hier 
beschrevenn benadering, zou erg zinvol zijn. Dat zou de mogelijk 
biedenn de waarde van de in dit proefschrift ontwikkelde benadering 
naderr te onderzoeken. Tevens zou het kunnen dienen om de 
bruikbaarheidd te toetsen van de duurzaamheid balanced scorecard 
voorr het focussen van de aandacht van bedrijven op de strategische 
dimensiee van duurzaamheid. Een verder waardevol 
onderzoeksonderwerpp is of de bedrijfsdirecties daadwerkelijk 
besluitenn nemen op basis de resultaten van de duurzaamheid 
balancedd scorecard. 
Inn deze studie is gevonden dat netwerken belangrijk zijn voor 
milieuprestatiess van Portugese bedrijven. Vervolg onderzoek zou 
zowell het resultaat kunnen beschouwen van de processen die 
voortkomenn uit de netwerken die de duurzaamheidprestatie 
beïnvloedenn als de processen zelf. 
Err is ten slotte ook een duidelijke noodzaak om de prestatie-
evaluatiee op micro (bedrijf) en macro (sector, nationaal, regionaal) 
niveauu aan elkaar te relateren. Een project dat een methodiek 
ontwerptt om de prestatie-evaluatie aangaande duurzaamheid op 
bedrijf,, sector, nationaal en Europees schaalniveau te koppelen, zou 
afwijkingenn in prestatie-evaluatie kunnen helpen voorkomen, 
resultatenn aan activiteiten kunnen koppelen, en kennisoverdracht en 
transparantiee kunnen bevorderen. Zo'n project zou verder zinvol zijn 
omm de prestatieniveaus en ontwikkelingsfasen in het vlak van 
duurzaamheidd nader te definiëren. 
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