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Samenvatting
Waarbij het vroeger enkel ging om de profit dimensie, komt vanuit de maatschappij
steeds meer vraag om ook de people en planet dimensies te betrekken in de
besluitvorming. Het welbekende begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
genoemd. Echter, organisaties worstelen met de concrete uitvoering van dit begrip. Om
deze organisaties te ondersteunen zijn verschillende scans en/of zelfevaluatieinstrumenten ontwikkeld. Specifiek voor de facilitaire organisatie zijn geen instrumenten
beschikbaar. Dit onderzoek speelt hierop in door het ontwikkelen van een gevalideerd
zelfevaluatie-instrument. Gezien de beschikbare tijd voor het onderzoek en de
complexiteit van het begrip MVO zijn keuzes gemaakt. Op het gebied van MVO is de
planet dimensie centraal genomen. In het facilitaire domein zijn dat de hospitality
processen geworden.
Het stappenplan van het LEI, voor de ontwikkeling van een prestatiemeetsysteem, is
gedurende het onderzoek gevolgd. Hierbij zijn twee concept zelfevaluatie-instrumenten
ontwikkeld. Eén instrument gefundeerd op literatuur, de tweede op basis van empirie.
Tijdens de literatuurstudie zijn vijf thema’s relevant bevonden. Dit zijn; duurzaam
inkopen, energie, water, afval en persoonsvervoer. Voor deze thema’s zijn indicatoren
opgesteld aan de hand van de opensysteembenadering. De gebruikte bronnen zijn;
Milieubarometer, Infomil en SenterNovem.
Het eerste concept zelfevaluatie-instrument is voorgelegd aan een focusgroep. De
belangrijkste conclusies hiervan zijn als volgt; verwijdering van persoonsvervoer,
indicatoren opstellen in de invloedssfeer van hospitality en het opstellen van een
maturity ladder. Dit zal het gebruik van het zelfevaluatie-instrument vergroten. Het
instrument is aangepast waarbij een maturity ladder is opgesteld met vier niveaus.
Nadien is het instrument aan één van de experts van de focusgroep voorgelegd. Het
instrument is op kleine inhoudelijke punten nogmaals aangepast. Tevens is de interne
betrouwbaarheid bij twee organisaties beproefd. Hierna zijn aanpassingen verricht in het
instrument en is concept zelfevaluatie-instrument 2 opgeleverd.
Concept zelfevaluatie-instrument 2 is beproefd bij zes organisaties. Om inzicht te krijgen
in de werking van het instrument zijn verschillende organisaties benaderd. In het
onderzoek participeerden multinationals, MKB-ers, een familiebedrijf en gemeentes. Na
de beproeving in de praktijk is geconcludeerd dat de interne betrouwbaarheid van het
instrument voldoende is. De externe betrouwbaarheid is beoordeeld m.b.v. een expert.
De benoemde aspecten, die een organisatie wil oppakken, zijn naast de aanbevolen
aspecten van de expert gelegd en met elkaar vergeleken. De externe betrouwbaarheid is
goed te noemen. Slechts één van de zes organisaties heeft andere aspecten benoemd
dan de expert.
Het instrument is beoordeeld aan de hand van zeven beoordelingscriteria. Binnen de
differentiatie van het instrument is nog verbetering mogelijk, vooral bij de input en
output van de restauratieve voorzieningen. De overige zes criteria zijn positief bevonden,
waardoor het zelfevaluatie-instrument tevens als positief is beoordeeld.
Het instrument kan in deze hoedanigheid niet gebruikt worden bij organisaties met een
kleine cateringactiviteit. Verschillende aspecten kunnen niet ingevuld worden. De
organisaties met een grote catering activiteit konden het instrument volledig invullen.
Tijdens het empirisch onderzoek zijn verscheidende op- en aanmerkingen geplaatst die
het gebruik van het instrument kunnen verhogen. In een vervolgonderzoek dienen deze
punten onderzocht te worden. Verder betreft een aanbeveling om aan de “aspecten” van
de maturity ladder waarde toe te kennen. Dit levert een evenwichtiger instrument op,
gezien op dit moment alle aspecten even zwaar wegen. Ten slotte dient een digitale
versie van het zelfevaluatie-instrument opgezet te worden. Het is gebruiksvriendelijker
en biedt meerdere verbetermogelijkheden.
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1

Inleiding

In het eerste hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan de aanleiding van het
onderzoek. Onder andere de keuze voor de ontwikkeling van een zelfevaluatieinstrument wordt in dit gedeelte onderbouwd. Hiernaast wordt in de aanleiding kort
aangegeven welke afbakeningen binnen het onderzoek zijn gemaakt. Vanuit deze
afbakeningen is de paragraaf onderzoeksdoelstelling geformuleerd. De begrippen
gebruikt in de onderzoeksdoelstelling worden in de paragraaf definities gedefinieerd.
Door het doorlopen van verschillende fasen wordt de doelstelling beantwoord. Deze fasen
staan beschreven in de paragraaf methodologie met bijbehorende deelvragen. Hoofdstuk
1 wordt afgesloten met een lezersgids waarin de indeling van het resterende document
wordt beschreven. Dit geeft de lezer een houvast bij het lezen van de overige
hoofdstukken.
1.1

Aanleiding onderzoek

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al een aantal jaren een bekend
begrip. Het staat hoog op de politieke agenda (van der Schans, Vogelzang & de Vlieger,
2002) en de maatschappij vraagt naar ondernemingen die duurzaam opereren (Moratis &
van der Veen, 2006 p.11). Ook de facilitaire organisatie heeft hierin zijn taak. Dit kan
geconcludeerd worden uit een onderzoek van Twynstra Gudde (Gijsbers & van der Kluit,
2008). Hierin komt naar voren dat, voor de komende 5 jaar, milieubewust beleid één van
de ontwikkelingen is in het facilitaire domein.
Op een facilitair symposium van 9 oktober 2008 genaamd “Hospitality: doel en
instrument in het facilitaire domein”, sprak de heer van der Vorm. Van der Vorm,
directeur van een aanbiedende facilitaire partij, gaf een presentatie over MVO binnen
hospitality. Hij deelde het publiek mee welke verschillende maatregelen en projecten de
organisatie onderneemt in het kader van MVO. Het was de onderzoeker hierna nog
steeds onduidelijk of deze organisatie MVO gericht bezig is.
Het is in algemene zin moeilijk om te bepalen of een organisatie MVO gericht
onderneemt. Wanneer een organisatie kenbaar maakt verschillende maatregelen en/of
projecten op het gebied van MVO te ondernemen, is een organisatie dan direct MVO? Of
zijn er nog een tal van andere maatregelen te ondernemen, waar deze organisatie nu
geen aandacht aan besteedt?
Om hier achter te komen is het van belang de prestatie van een organisatie te meten.
Meten kan gedefinieerd worden als “het waarderen van kenmerken bij objecten” (Van der
Zee, 2004). Het verschilt per onderzoekseenheid welke onderzoeksmethodiek het beste
gebruikt dient te worden. Het meten van objecten kan op vijf verschillende manieren
geschieden (Van der Zee, 2004):
1) observeren
2) ondervragen
3) meetinstrument
4) overschrijven
5) genereren
In de loop van de tijd zijn verschillende MVO-scans en/of meetinstrumenten ontwikkeld.
Dit sluit aan bij punt drie van Van der Zee (2004). Deze instrumenten geven aan hoe een
organisatie op MVO scoort. Voor de functie facilitair is een dergelijke scan nog niet
ontwikkeld. De facilitaire functie is versplinterd binnen een organisatie. Het omvat zowel
processen binnen als buiten het gebouw, zoals catering, beveiliging, etc. Hierdoor zijn de
al ontwikkelde scans niet bruikbaar. Tevens zijn door deze verscheidenheid de processen
als uitgangspunt genomen bij het ontwikkelen van het zelfevaluatie-instrument.
Op dit moment is het niet mogelijk om specifiek een facilitaire organisatie te meten op
MVO. Hoe een facilitaire organisatie kan beoordelen of zij MVO gericht bezig zijn en zij
zich mogelijk kunnen verbeteren, zijn vragen die daarom onbeantwoord blijven. Als de
facilitaire organisatie inzicht heeft in hun MVO prestaties is het mogelijk om continu te
verbeteren. Bewustwording welke maatregelen of acties de facilitaire organisatie kan
ondernemen, is hierin de eerste stap. Binnen dit onderzoek is daarom gekozen om een

8

Ontwikkeling zelfevaluatie-instrument

zelfevaluatie-instrument te ontwikkelen voor de facilitaire organisatie die bewustwording
creëert en mogelijkheden voor verbetering biedt.
De facilitaire organisatie heeft verschillende uiteenlopende diensten die in verschillende
soorten organisaties worden verleend. Deze diensten zijn beschreven in normen zoals de
NEN 2748 en CEN EN 15221-1:2006. De keuze in dit onderzoek is gemaakt om de
hospitality activiteiten centraal te nemen. Deze keuze wordt nader uitgewerkt in
paragraaf 2.2.2.
Zoals genoemd, zijn facilitaire diensten aanwezig in verschillende organisaties. Men kan
bij deze organisaties denken aan productie,- kantoorhoudende organisaties,
gezondheidszorg, etc. De keuze is gemaakt om een zelfevaluatie-instrument te
ontwikkelen voor de kantoorhoudende organisaties. Aangenomen wordt dat wanneer
kantoorhoudende organisaties, zoals financiële adviesbureaus, MVO gericht willen
ondernemen, zij moeten investeren in de facilitaire organisatie. De aanpassingen die
gedaan kunnen worden in het primaire proces met betrekking tot MVO zijn gering. Voor
deze organisaties is het wel mogelijk om te investeren in het secundaire proces, zoals
huisvesting of de hospitality activiteiten.
In de literatuur zijn verschillende indelingen gemaakt voor MVO (zie paragraaf 2.2.3). In
dit onderzoek is gekozen voor de definiëring van de 3P’s. Dit omvat people, planet en de
profit. De keuze is gemaakt om planet centraal te nemen. Dit is beschreven in paragraaf
2.2.3.
Dit onderzoek zal de eerste stappen bevatten van de ontwikkeling van een zelf evaluatieinstrument. Hiermee kunnen de hospitality activiteiten worden gemeten van de facilitaire
organisatie gericht op het onderdeel “planet”. Dit zelfevaluatie-instrument zal slechts een
onderdeel zijn van een MVO zelfevaluatie-instrument voor de gehele facilitaire
organisatie. Met daarin uiteindelijk alle facilitaire diensten en de drie P’s uitgewerkt. De
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek dienen als input voor de ontwikkeling van
het uiteindelijke MVO zelfevaluatie-instrument.
1.2

Onderzoeksdoelstelling

In de aanleiding is de afbakening van het onderzoek beschreven. De volgende
onderzoeksdoelstelling en -vraag zijn vervolgens geformuleerd:
Doelstelling
Het ontwikkelen van een gevalideerd zelfevaluatie-instrument op het gebied van planet
als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen het facilitaire
domein met betrekking tot de hospitality activiteiten van de kantoorhoudende
organisaties.
Onderzoeksvraag
Hoe kunnen kantoorhoudende facilitaire organisaties met betrekking tot de hospitality
activiteiten, hun prestaties met betrekking tot planet, als onderdeel van het concept
MVO, meten?

1.3

Definities

Verschillende begrippen zijn aan bod gekomen bij de aanleiding en de
onderzoeksdoelstelling. De volgende definities worden bij deze begrippen gehanteerd in
het onderzoek.
Zelfevaluatie-instrument: instrument om door een organisatie of afdeling zelf, de
prestaties met betrekking tot planet te meten.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het proces waarin ondernemingen
ecologisch, economische en sociale aspecten van hun activiteiten op strategische wijze
integreren in de bedrijfsvoering (Keijzers, Boons & Daal, 2002)
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Planet: de zorg voor het milieu in ruime zin (Van den Berg & Harpe 2000)
Facilitaire domein: de activiteiten die CEN EN 15221-1:2006 heeft vastgesteld
Hospitality: services providing a hospitable working environment makes people feel
welcome and comfortable (CEN EN 15221-1:2006)
Kantoorhoudende organisatie: organisaties waar de administratieve activiteiten een
substantieel onderdeel uitmaken van de totale activiteiten (Facana 2009)

1.4

Methodologie

In de methodologie is de wijze van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt ingegaan
op zelf evalueren. Gebruik wordt gemaakt van een globale universele fasering van het
LEI voor de ontwikkeling van een meetinstrument. Door eerst in te gaan op zelf
evalueren is het mogelijk om te beoordelen dat deze fasering bruikbaar is voor dit
onderzoek. Tijdens deze fasen komen verschillende onderzoeksmethodieken aan bod.
Deze worden beschreven aan de hand van verschillende stappen, weergegeven in het
onderzoeksmodel.

1.4.1 Zelfevaluatie
Op de eerste plaats is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in het zelf evalueren.
Gebruik wordt gemaakt van de definitie van Van Petegem.
“Zelf evaluatie is het proces, in hoofdzaak geïnitieerd door de (onderwijs)organisatie zelf,
waarbij welgekozen participanten op een systematische wijze het functioneren van de
(onderwijs)organisatie beschrijven en beoordelen met het oog op het nemen van
beslissingen c.q. initiatieven in het kader van (aspecten van de) algemene
(onderwijs)organisatiebeleidsontwikkeling” (Van Petegem, 1998 p.104)
Vanuit deze definitie zijn een aantal duidelijk kenmerken van zelfevaluatie te
onderscheiden. Op de eerste plaats is het zelf evalueren een proces dat op cyclische
wijze plaats vindt. Een zelfevaluatie wordt gestart op initiatief van de organisatie zelf,
niet door derden. De reden voor een zelfevaluatie is om tot een beoordeling van de
organisatie te komen. Het is noodzakelijk om personen te gebruiken die over de vereiste
informatie beschikken. Op de laatste plaats dient het resultaat van het zelf evalueren
gebruikt te worden voor kwaliteitsverbetering. Het kan niet gezien kan worden als een
vrijblijvende actie (Cuyvers, 2007).

1.4.2 Fasering ontwikkeling zelfevaluatie-instrument
Facilitaire organisaties kunnen zich op dit moment niet evalueren op het gebied van MVO.
Eerst dient een instrument ontwikkeld te worden die aangeeft hoe de facilitaire
organisatie scoort. Dit dient te gebeuren door het ontwikkelen van een zelfevaluatieinstrument.
De fasering (fig.1), opgesteld door het LEI (Ten Pierick & Boone, 2005 p. 25), wordt
gebruikt tijdens het onderzoek voor de ontwikkeling van het zelfevaluatie-instrument. De
fasering van het LEI betreft echter een prestatiemeetinstrument voor de agrofood sector.
Hoewel deze fasering ontwikkeld is voor een prestatie-instrument is het tevens bruikbaar
voor een zelfevaluatie-instrument. Allebei deze instrumenten meten prestaties, waarbij
een zelfevaluatie-instrument wordt gebruikt voor intern gebruik. Tevens is het bruikbaar
voor de facilitaire dan wel hospitality activiteiten. De fasen zijn niet gebonden aan een
sector of diensten. Het is een universele fasering voor de ontwikkeling van een
meetinstrument.
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Figuur 1 Fasering ontwikkeling prestatiemeetsysteem

In fase 1 wordt de functie van het instrument beschreven. Een meetinstrument kan
immers verschillende functies hebben. Tevens wordt het analyseniveau bepaald. Dit
niveau geeft de afbakening van het zelfevaluatie-instrument weer. In de tweede fase
wordt het concept prestatiemeetsysteem ontworpen. In deze fase worden de relevante
indicatoren opgesteld en wordt de wijze van meten bepaald. Vervolgens worden
gegevens verzameld in fase 3. Het instrument wordt voorts geëvalueerd in fase 4. De pijl
in figuur 1 geeft aan dat na elke evaluatie het ontwerp kan worden aangepast. Sprake is
van iteratie. Door middel van de benaming fase 2/1, literatuurstudie ontwerp, en fase
2/2, empirie ontwerp, worden de verschillende fasen 2 onderscheiden. Deze benaming
heeft tevens plaats gevonden bij fase 3 en 4 (fig.2). In dit project wordt geen aandacht
besteed aan fase 5, toepassing instrument. De ontwikkeling van het zelfevaluatieinstrument staat centraal.

1.4.3 Onderzoeksmodel
Gedurende het onderzoek zijn een aantal onderzoeksmethodieken toegepast. Deze
methodieken zijn ondergebracht bij de bijbehorende fasen van de ontwikkeling van het
zelfevaluatie-instrument. Dit is weergegeven in figuur 2, het onderzoeksmodel.
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Figuur 2 Onderzoeksmodel

Fase 1: Definitie van de informatiebehoefte
In fase 1 komt de functie van het zelfevaluatie-instrument aan bod en het analyseniveau.
Het analyseniveau geeft de afbakening weer van het instrument.
Literatuurstudie
Door middel van literatuurstudie wordt fase 1 nader uitgewerkt. Hierin wordt algemeen
facility management beschreven, waarbij vervolgens de afbakening hospitality
activiteiten wordt beargumenteerd. Een tweede afbakening is het concept MVO,
gedefinieerd als 3P’s, waarbij planet centraal staat.
Fase 2/1: Ontwerp van concept zelfevaluatie-instrument
In fase 2/1 wordt een ontwerp gemaakt van het eerste concept van het zelfevaluatieinstrument. Dit eerste ontwerp komt tot stand door middel van literatuurstudie en
interviews.
Literatuurstudie
Deze fase wordt gestart met een literatuurstudie naar hospitality en planet. Het doel van
deze literatuurstudie is opstellen van indicatoren voor het zelfevaluatie-instrument. De
volgende deelvragen worden tijdens deze fase beantwoord:
Deelvraag 1: Welke thema’s m.b.t. planet spelen een rol binnen kantoorhoudende
facilitaire organisaties m.b.t. de hospitality activiteiten?
Deelvraag 2: Welke onderdelen vanuit de thema’s binnen het onderdeel planet, zijn van
belang om op te nemen in het zelfevaluatie-instrument binnen het facilitaire domein van
de kantoorhoudende organisaties?
Deelvraag 3: Welke bestaande meetinstrumenten voor planet zijn voorhanden en
toepasbaar voor de projectdoelstelling?
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Deelvraag 4: Welke indicatoren binnen het onderdeel planet dienen opgesteld te worden
voor het meetbare maken van milieuprestaties van de hospitality activiteiten van de
kantoorhoudende facilitaire organisaties?
Oriënterende experts interviews
Na een start gemaakt te hebben met de literatuurstudie zijn oriënterende interviews
afgenomen. Het doel van deze interviews is om meer gevoel voor het onderwerp te
krijgen. Een aantal experts zijn benaderd door hun bijdrage aan het boek “Basisboek
MVO”. Via internet is met de overige expert in aanraking gekomen.

Resultaat: Concept zelfevaluatie-instrument 1

Fase 3/1: Verzameling van gegevens
In fase 3/1 worden gegeven verzameld om het eerste ontwerp concept te kunnen
evalueren in fase 4/1. Deze verzameling van gegevens heeft plaats gevonden door
middel van een focusgroep.
Toetsing zelfevaluatie-instrument focusgroep
De eerste versie van het zelfevaluatie-instrument is voorgelegd aan de focusgroep op 15
juli 2009 (zie bijlage 1). Een focusgroep kan gedefinieerd worden als; ‘a technique
involving the use of in-depth group interviews in which participants are selected because
they are a purposive, although not necessarily representative, sampling of a specific
population, this group being ‘focused’ on a given topic’ (Thomas et al., 1995).
Een focusgroep dient te bestaan uit 7 tot 10 personen uit een homogeen samengestelde
groep (CBO, 2004). De personen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en interesse
in MVO. De groep is samengesteld met personen vanuit verschillende disciplines en
achtergronden. Zo waren personen uit zowel de wetenschap als praktijk en vragende en
aanbiedende partijen van hospitality activiteiten aanwezig.
Fase 4/1: Evaluatie concept zelfevaluatie-instrument
In fase 4/1 worden de gegevens verkregen uit fase 3/1 gebruikt om het zelfevaluatieinstrument te evalueren. Na de evaluatie wordt teruggegaan naar fase 2/2, waarbij het
ontwerp van het zelfevaluatie-instrument wordt aangepast.
Evaluatie zelfevaluatie-instrument
Het verslag van de focusgroep is opgenomen in bijlage 2. Het doel van de focusgroep is
om de eerste versie van het instrument te bespreken. Tevens speelt het valideren van de
operationalisatie (“checks”) van het begrip planet in hospitality, de zogenoemde content
validiteit, een belangrijke rol. Met content validiteit wordt, de mate waarin de metingen
van de aspecten aan het gedefinieerd concept voldoen (de Vaus), behandeld. De
volgende vraag wordt beantwoord in deze fase:
Deelvraag 5: Welke verbeteringen geeft de focusgroep ten aanzien van het instrument?
Fase 2/2: ontwerp van concept zelfevaluatie-instrument 2
Vervolgens wordt vanuit evaluatie fase 4/1, terug gegaan naar fase 2/2 (zie figuur 1). De
evaluatie dient als input voor het ontwerp van concept zelfevaluatie-instrument 2.
Resultaat focusgroep
De focusgroep heeft over een aantal punten duidelijk overeenstemming bereikt. Deze
punten zijn dusdanig meegenomen tijdens het ontwerp van concept zelfevaluatieinstrument 2.
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Literatuurstudie
De focusgroep heeft een aantal suggesties en opmerkingen geplaatst die verder
onderzocht dienden te worden op bruikbaarheid. Door middel van een korte
literatuurstudie zijn deze punten onderzocht en verwerkt in concept 2.
Expert
Na de focusgroep bijeenkomst zijn de conclusies van de focusgroep voorgelegd aan een
expert. Deze expert was tevens deelnemer van de focusgroep. Tevens is ontwerp
concept zelfevaluatie-instrument 2 besproken. Opmerkingen en suggesties van deze
expert zijn meegenomen in concept 2.
Beproeving interne betrouwbaarheid
De interne betrouwbaarheid is getest bij twee organisaties. De organisaties voldoen aan
de selectiecriteria geformuleerd bij “onderzoeksformulering beproeving in de praktijk”.
Betrouwbaarheid is een van de kwaliteitseisen waaraan wetenschappelijk onderzoek
dient te voldoen. Waarbij validiteit kijkt of gemeten wordt wat er beoogd te worden
gemeten (Baarda & de Goede, 2001 p. 195), betreft het bij betrouwbaarheid of
vergelijkbare resultaten worden behaald in een vergelijkbaar onderzoek.
In de literatuur wordt gesproken van zowel interne als externe betrouwbaarheid. Interne
betrouwbaarheid verwijst naar “de mate waarin andere onderzoekers in staat zijn
bepaalde begrippen op dezelfde wijze als voorgaande onderzoekers in verband te
brengen met dezelfde gegevens” (Struyf, 2000 p. 70). In dit project gaat het erom dat
respondenten dezelfde definiëring van de begrippen gebruiken. Om vervolgens hierbij tot
een vergelijkbare conclusie komen.
De interne betrouwbaarheid van het instrument wordt op twee manieren getoetst. Als
eerste wordt getoetst of de respondent de vraagstellingen in het instrument heeft
begrepen op de manier zoals de onderzoeker deze beoogde. De eerste organisatie wordt
gevraagd het instrument vooraf in te vullen. Tijdens het bezoek aan de organisatie zullen
de onderzoeker en de respondent nogmaals het zelfevaluatie-instrument invullen,
waarbij de onderzoeker in het gesprek verschillende aspecten zal verduidelijken. Hierdoor
ontstaat inzicht of de respondent de aspecten in het instrument heeft begrepen zoals de
onderzoeker deze bedoeld heeft. Tevens wordt duidelijk of het instrument inzichtelijk en
gemakkelijk te hanteren is. Naderhand worden de twee ingevulde instrumenten naast
elkaar gelegd en worden de verschillen zichtbaar. De onderdelen met de verschillen
worden vervolgens besproken. Gekeken dient te worden waardoor een dergelijk verschil
is ontstaan. Deze onderdelen dienen dan mogelijk anders te worden beschreven, op een
manier waardoor de respondent begrijpt wat de onderzoeker bedoeld heeft.
De tweede manier waarop de interne betrouwbaarheid wordt getest is door twee
respondenten binnen dezelfde organisatie het instrument, onafhankelijk van elkaar, te
laten invullen. Deze methode zal bij de tweede organisatie worden uitgevoerd. Dit levert
twee ingevulde instrumenten op. Deze worden naderhand met elkaar vergelijken.
Hierdoor ontstaat inzicht of er begrippen of onderdelen op verschillende manieren te
interpreteren zijn. Voorafgaand aan het bezoek wordt het instrument opgestuurd en
tijdens de bijeenkomst zal de onderzoeker, samen met de twee respondenten, de
verschillen bespreken. De aspecten of onderdelen die voor verwarring zorgen worden
aangepast.
Resultaat: Concept zelfevaluatie-instrument 2
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Fase 3/2: Verzameling gegevens
In deze fase 3/2 worden gegevens verzameld over het concept zelfevaluatie-instrument
2. Dit zal geschieden door middel van beproeving in de praktijk. Alvorens deze
beproeving is de onderzoeksopzet geformuleerd. Hier wordt ingegaan op de
selectiecriteria van organisaties. Ten slotte komt de beproeving in de praktijk aan bod.
Formulering onderzoeksopzet beproeven in de praktijk
Nadat concept zelfevaluatie-instrument 2 was opgesteld is de formulering van de
onderzoeksopzet beproeven in de praktijk, beschreven. In de beproeving zijn
verschillende soorten organisaties opgenomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de werking
van het instrument. Zoals beschreven staat in paragraaf 2.2.3 wordt verschil
verondersteld tussen Middel en Klein Bedrijf (MKB) en grote organisaties. Het kan zijn
dat bij een bepaalde organisatie het instrument “beter” werkt. Deze werking is aan de
hand van zeven beoordelingscriteria beoordeeld, beschreven in de beproeving in de
praktijk (paragraaf 5.2.3).
Voor de selectie van organisaties zijn de volgende criteria opgesteld:
- Kantoorhoudende organisatie
Hierbij zijn organisaties geselecteerd waarvan verondersteld werd dat
administratieve activiteiten een substantieel onderdeel uitmaken van de totale
activiteiten. Echter, geen duidelijke normering heeft plaats gevonden.
- Grootte van organisatie
Het aantal FTE is gebruikt als indicator. Dit is één van de beoordelingscriteria voor
het typeren van organisaties (zie paragraaf 2.2.3). De overige twee criteria,
balanstotaal en netto-omzet waren niet altijd vooraf beschikbaar bij de
onderzoeker. Deze zijn niet toegepast.
- Aanwezigheid cateringactiviteit
Indicator:
aanwezigheid
bedrijfsrestaurant.
Verondersteld
is
dat
bij
kantoorhoudende organisatie automatisch vergaderruimtes aanwezig zijn.
- Regio Gelderland
Om pragmatische reden zoals reistijd is in eerste instantie gekozen voor deze
regio. Verondersteld werd dat locatie van de organisatie geen invloed heeft op de
milieuprestaties van de hospitality activiteiten.
Bij het selecteren van kantoorhoudende organisaties is in eerste instantie gebruik
gemaakt van een top 500 lijst met de grootste organisaties van Nederland. Uit deze lijst
zijn kantoorhoudende organisatie geselecteerd uit de volgende plaatsnamen: Nijmegen,
Arnhem, Ede, Wageningen, Apeldoorn en Amersfoort. Verder zijn kantoorhoudende
organisaties benaderd van de website; www.milieubarometer.nl en organisaties die bij de
onderzoeker zelf bekend waren.
Beproeving instrument in de praktijk
Concept 2 van het zelfevaluatie-instrument is beproefd bij zes organisaties. Twee
organisaties voldoen niet aan selectiecriterium “regio Gelderland”. De beproeving vindt
plaats door middel van een beoordeling op basis van zeven beoordelingscriteria. Hierdoor
ontstaat inzicht in de werking van het instrument en kan deelvraag zes beantwoord
worden (zie paragraaf 5.2.5). De beoordelingscriteria zijn als volgt:
1. Ingevulde aspecten;
2. Gemiste aspecten;
3. Spreiding(differentiatie) binnen het instrument
4. Commentaar respondenten;
5. Gebruiksgemak;
6. Bewustwording;
7. Voldoende richtinggevend.
Als onderdeel van “voldoende richtinggevend” is de externe betrouwbaarheid getest. Bij
externe betrouwbaarheid is het doel dat onafhankelijke respondenten met dit
zelfevaluatie-instrument dezelfde conclusies kunnen trekken (Struyf, 2000 p.70). Hierbij
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gaat het dus om dat het doel van het instrument, namelijk het komen tot een oordeel en
formuleren van de juiste aspecten.
De externe betrouwbaarheid van het instrument wordt beproefd door middel van een
expert. Nadat het instrument is ingevuld wordt aan de respondenten wordt gevraagd de
eigen organisatie te beoordelen. Aangegeven dient te worden welke aspecten de
organisatie in de toekomst wil oppakken. Een expert wordt naderhand gevraagd het
ingevulde instrument te bestuderen. Hierdoor krijgt de expert inzicht in de situatie zoals
deze zich voordoet bij de desbetreffende organisatie. Vervolgens wordt aan de expert
gevraagd om de aspecten te benoemen bij de organisaties. Twee onafhankelijke
aspecten zijn geformuleerd, één door de respondent en één door een expert. De
beschreven aspecten worden naast elkaar gelegd, waarnaar duidelijk zal worden of
verschil bestaat tussen de respondent en expert. Als beide aspecten gelijk zijn mag
aangenomen worden dat het instrument een bewustwordingsproces opgang brengt,
waarbij de juiste aspecten worden opgepakt. Het is ook mogelijk dat verschil worden
geformuleerd. Daarom is het noodzakelijk dat de beredenering van zowel de respondent
als de expert duidelijk zijn bij de onderzoeker.
Deelvraag 6: Welke verbeteringen geeft de praktijk ten aanzien van het zelfevaluatieinstrument?
De validiteit van het instrument wordt tijdens deze beproeving bepaald door
beoordelingscriterium nummer vier, “gemiste aspecten”. Inzicht wordt verkregen of alle
relevante aspecten binnen het instrument worden benoemd.

Fase 4/2: Evaluatie van concept zelfevaluatie-instrument 2
In deze fase 4/2 wordt het zelfevaluatie-instrument 2 geëvalueerd. De gegevens
verzameld bij de beproeving in de praktijk, tijdens fase 3/2 dienen hiervoor als input.
Evaluatie zelfevaluatie-instrument 2
Het
zelfevaluatie-instrument
2
is
geëvalueerd
aan
de
hand
van
zeven
beoordelingscriteria. Vanuit deze criteria is de conclusie van het zelfevaluatie-instrument
beschreven. Dit is tevens de conclusie van dit onderzoeksrapport. Deelvraag zeven wordt
in deze fase beantwoord.
Deelvraag 7: Wat kan geconcludeerd worden ten aanzien van het zelfevaluatieinstrument?
Conclusies en aanbevelingen
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1.5

Lezersgids

In het eerste deel is de methodiek van het onderzoek beschreven. De verschillende fasen
voor de ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument zijn met de bijbehorende
onderzoeksmethodieken benoemd. Dit onderdeel is beschreven in hoofdstuk één.
In hoofdstuk twee is de definitie van de informatiebehoefte beschreven. Hier wordt
ingegaan op de afbakening van het onderzoek.
In hoofdstuk drie is het eerste concept zelfevaluatie-instrument ontwikkeld, gefundeerd
op de literatuur. Het resultaat is concept zelfevaluatie-instrument 1.
In hoofdstuk vier staat het empirisch gefundeerd zelfevaluatie-instrument centraal. Het
concept zelfevaluatie-instrument 1 is voorgelegd aan de focusgroep. Hierbij zijn
gegevens verzameld waarna concept 1 is geëvalueerd. Vervolgens is door middel van
literatuurstudie, expert en beproeving in de praktijk concept 2 ontwikkeld. Het resultaat
is het concept zelfevaluatie-instrument 2.
In hoofdstuk vijf is het concept zelfevaluatie-instrument 2 geëvalueerd, aan de hand van
zeven beoordelingscriteria.
In het laatste deel zijn de conclusies beschreven. Waarbij antwoord wordt gegeven op de
doelstelling. Vervolgens komen de discussie en aanbevelingen aan bod.
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2

Fase 1: Definitie van de informatiebehoefte

Alvorens een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld wordt, is een duidelijke afbakening
noodzakelijk. In de aanleiding van het onderzoek zijn de keuzes kort benoemd. In dit
hoofdstuk komt de argumentatie van deze keuzes aan bod, aan de hand van
literatuurstudie. De informatiebehoefte bestaat uit twee keuzevraagstukken, namelijk de
functiebepaling en de bepaling van analyseniveau. In de functiebepaling wordt het doel
van het zelfevaluatie-instrument beschreven. In het analyseniveau wordt vanuit facility
management toegewerkt naar de hospitality processen. Ten slotte wordt het concept
MVO beschreven en toegewerkt naar het “planet” onderdeel.
2.1

Functie

De verschillende functies die een meetinstrument kan hebben is bepalend voor de
ontwikkeling hiervan. De Bruijn (2001) onderscheidt vier functies van prestatiemeting:
transparant maken: prestatiemeting leidt tot inzicht in het functioneren van een
organisatie;
oordelen:
op grond van het inzicht in het functioneren van een organisatie kan
daarover een oordeel worden gevormd;
op basis van het inzicht in het functioneren van een organisatie en
leren:
de oordelen daarover kunnen punten ter verbetering worden
geïdentificeerd;
afrekenen:
op basis van de oordelen over het functioneren van een organisatie
kunnen positieve of negatieve sancties worden opgelegd.
Een duidelijke opeenvolgende trap is herkenbaar in de functies van De Bruijn. Het
“afrekenen” kan alleen plaats vinden nadat aan de voorgaande functies is voldaan.
Kijkend naar de definitie van Van Petegem (paragraaf 1.4.1) gaat het bij het zelf
evalueren om te komen tot een beoordeling en het nemen van beslissingen. Dit komt
overeen met “leren” van De Bruijn, om te oordelen en verbetering wordt geïdentificeerd.
In dit project zal de functie van het instrument tot en met “leren” beslaan. Het afrekenen
van organisaties kan later geschieden wanneer vast is gesteld dat het instrument
betrouwbaar en valide is.

2.2

Analyseniveau

Een tweede keuze is op welke niveau het instrument de prestaties dient te meten. Het
gaat hier om de afbakening. Ten Pierick & Boone beschrijven verschillende indelingen van
niveaus (p.32 & 33). Eén indeling heeft betrekking op de organisatie eenheid. Het is
mogelijk om op keten-, bedrijfs-, businessunit- en vestigingsniveau te meten. Zoals
aangegeven in de aanleiding van het onderzoek zijn de facilitaire diensten versnipperd
over de organisatie. Hierdoor wordt niet een bedrijf of business unit centraal genomen,
maar een functie binnen een organisatie namelijk facilitair management. In dit onderzoek
wordt de facilitaire functie verder afgebakend tot de hospitality activiteiten. De twee
begrippen Facility Management en hospitality worden hieronder nader toegelicht met de
argumentatie voor deze afbakening.
2.2.1 Facility Management
Als eerste zal de afbakening Facility Management (FM) nader worden toegelicht.
Ingegaan wordt op de bijzondere positie die de functie FM inneemt binnen een
organisatie. Vervolgens worden de activiteiten benoemd binnen deze functie, waardoor
een verdere afbakening gemaakt kan worden naar de hospitality activiteiten.
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Positie Facility Management
De volgende definities zijn opgesteld:
Integration of processess within an organisation to maintain and develop the agreed
services which support and improve the effectiveness of its primary activities. (NEN EN
15221-1)
“Facility Management is a general management function, responsible for the facility
(within the limits set at board level) which is a result of planning and co-ordination of all
facility production processes. The objective of FM is to enhance the success of the
primary processes of the organization.” (van Wagenberg, 2004)
Volgens deze definities wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het primaire proces
en de diensten (services) die de facilitaire organisatie verleent. De diensten van de
facilitaire organisatie zijn de secundaire processen. Op welke wijze de facilitaire
organisatie het primaire proces ondersteund wordt weergegeven in de Facility
Management Model, in EN 15221-1:2006.

Figuur 3 Facility Management Model (NEN-EN 15221-1)

In de linkerkant van het model staat het primaire proces. Deze is opgedeeld in drie
niveaus namelijk cliënt (strategisch), klant (tactisch) en eind gebruiker (operationeel).
De cliënt wordt gedefinieerd door de NEN als “organisation that procures facility by
means of a Facility Management agreement” (p.5). Het gaat hier dus om het strategische
niveau. De organisatie bepaalt welke facilitaire producten en diensten aangeboden dienen
te worden. De klant, bijvoorbeeld een afdeling, kan bepalen welke producten en diensten
de afdeling wil afnemen en betalen. Op operationeel niveau bevindt zich de eindgebruiker
(end user). Deze persoon, bijvoorbeeld medewerker of student, gebruikt de facilitaire
producten en diensten. Door middel van “de vraag” die het primaire proces heeft wordt
samen met de facilitaire organisatie de service level agreements (SLA) opgesteld. Dit is
de afspraak tussen de cliënt of klant, over de kwaliteit van de producten en diensten,
met de facilitaire organisatie. Aan de rechterkant bevindt zich de facilitaire organisatie
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die “het aanbod” genereert van de services. Deze worden gemonitord door de key
performance indicators (KPI). Dit aanbod kan vanuit de facilitaire organisatie zelf worden
voortgebracht of worden ingekocht bij leveranciers.
Facilitaire normeringen
De positie van FM is beschreven maar niet duidelijk is welke producten en diensten
behoren tot de verantwoordelijkheid van de facilitaire organisatie. Deze vraag wordt niet
beantwoord door bovengenoemde definities. Maas en Pleunis (2001) komen tot een
indeling van huisvesting, services en middelen, herleidt uit de definitie Van Regterschot
(1988), “intergraal managen (plannen en bewaken) en realiseren van de huisvesting, de
services en de middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiënte, flexibele en
creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderende
omgeving”.
Een meer toegepaste indeling van de functie FM is de kosten rubricering van de NEN
2748:2007. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten:
 Huisvesting (nieuwbouw, onderhoud, renovaties, huur, e.d.)
 Diensten en middelen (schoonmaak, catering, inrichting, kantoorartikelen, e.d.)
 Informatie- en communicatietechnologie
 Externe voorzieningen (verblijf extern, inrichting thuiswerkplek, facilitaire vervoer,
e.d)
 Facility Management (milieu, arbo, kwaliteit e.d.)
Een andere standaard is de Europese EN 15221-1 uit 2006. Deze onderverdeelt de scope
van Facility Management in twee groepen met de volgende subgroepen, namelijk:
 Space and Infrastructure
o Accomodation;
o Workplace;
o Technical infrastructure;
o Cleaning;
o Other space & infrastructure.
 People and Organisation
o Health, safety and security;
o Hospitality;
o ICT;
o Logistics;
o Other support services.
Geconcludeerd kan worden dat verschillende indelingen van Facility Management
beschikbaar zijn. Beide normen zijn echter niet in staat om duidelijk aan te geven welke
producten en diensten aan facilitair toebehoren. Other space & infrastructure zijn nog
steeds vage begrippen en kunnen door organisaties naar eigen invulling worden
gedefinieerd. Het is onmogelijk om alle specifieke producten en diensten van Facility
Management op te nemen in gestandaardiseerde normeringen. Organisaties zijn
verschillend waardoor ook de facilitaire organisatie verschillende producten en diensten
aanbieden. Een globale normering biedt dan uitkomst, zodat organisaties weinig
voorkomende producten en diensten alsnog kunnen indelen.
Nadat deze kanttekening is geplaatst bij de normering, is gekozen om de definiëring van
de EN 15221-1 binnen het onderzoek als leidraad te nemen. Deze normering wordt in 29
Europese landen gebruikt en erkend. Tevens heeft deze indeling ook een subhoofdstuk
“hospitality” die gebruikt wordt voor de afbakening van dit begrip.
In het facilitaire domein is het ook mogelijk om sectoren dan wel branches te
onderscheiden. Er is geen uniforme indeling. Kijkend naar de twee normen NEN 2748 en
NEN 2745 kan een onderscheid worden gemaakt tussen kantoorhoudende organisaties
en gezondheidszorg. Dit onderscheid wordt ook gebruikt bij het benchmarken door
Facana (2009). In dit onderzoek worden de kantoorhoudende organisaties centraal
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genomen. Voor de definiëring van kantoorhoudende organisaties wordt gebruik gemaakt
van de definitie van Facana (2009) “organisaties waar de administratieve activiteiten een
substantieel onderdeel uitmaken van de totale activiteiten”. Voorbeelden hiervan zijn
financiële instellingen, overheden, adviesbureaus, etc. Facana maakt gebruikt van de
NEN 2748 indeling om kantoorhoudende organisaties te benchmarken. Dit gebeurt op de
kosten van facilitaire producten en diensten.
Conclusie
Facility management is het secundaire proces en ondersteunt het primaire proces.
Kijkend naar de normen bevat het secundaire proces veel verschillende activiteiten.
Hierdoor is de facilitaire functie versnipperd en verspreidt over de organisatie. Gezien de
tijdsduur van het onderzoek is het niet mogelijk alle activiteiten op te nemen in het
zelfevaluatie-instrument. Hier dient een keuze gemaakt te worden. Zoals beschreven in
de aanleiding is gestart met een aanname. In dit onderzoek zijn de kantoorhoudende
organisaties centraal genomen.

2.2.2 Hospitality
In paragraaf 1.2.1 zijn de verschillende activiteiten van FM benoemd. Facility
Management kan volgens de CEN (NEN EN 15221-1) normering worden opgedeeld in
“Space en Infrastructure” en “People en Organisation”. De laatstgenoemde wordt verder
onderverdeeld in onder andere hospitality. In deze paragraaf wordt de keuze van
hospitality nader toegelicht. Als eerste wordt een definitie gegeven en vervolgens wordt
de link gelegd met de FM activiteiten.
Hospitality komt vanuit de Engelse taal en betekent in het Nederlands; gastvrijheid. Vrij
vertaalt ook wel gastheerschap genoemd. Hospitality is zelf afgeleid van het Latijnse
woord hostis, wat oorspronkelijk vreemdeling betekent (Vijver, 1996). Verschillende
wetenschappelijke definities zijn opgesteld:
Cassee (1983) beschrijft hospitality als:
“a harmonious mixture of tangible and intangible components – food, beverages, beds,
ambience and environment, and behaviour of staff”
Brotherton (1999) definieert hospitality als volgt:
“a contemporaneous human exchange, which is voluntarily entered into, and designed to
enhance the mutual wellbeing of the parties concerned through the provision of
accommodation and food or drinks”.
Hospitality in FM
De CEN (p.14) heeft hospitality gedefinieerd als” providing a hospitable working
environment which makes people feel welcome and comfortable”. Een aantal aspecten
komt steeds terug in bovengenoemde definities. Zoals eten, drinken, accommodatie en
het gedrag van de medewerkers. Dit komt overeen met de processen die de CEN heeft
gedefinieerd als hospitality. De volgende facilitaire activiteiten worden in dit onderzoek,
onder hospitality verstaan:





Secretariaat en receptie;
Help desk service;
Restauratieve Diensten;
Organisatie van vergaderingen (en congressen).

Deze activiteiten kunnen verschillende geïnterpreteerd worden. Kort wordt ingegaan op
de kerntaken van deze activiteiten.
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Secretariaat
Het secretariaat ondersteunt en heeft organiserende taken voor een afdeling, waarbij
men kan denken aan:
- Bijhouden van afspraken in de agenda;
- Plannen van vergaderingen en afspraken;
- Bijhouden van in- en uitgaande post (correspondentie);
- Beantwoorden van telefoon, e-mail en fax;
- Archiveren van stukken;
- Notuleren bij vergaderingen en gesprekken (Secrepedia 2009).
Receptie
De receptie wordt vaak gezien als het gezicht van de organisatie. Dit komt doordat
klanten maar ook eigen medewerkers, de medewerkers van de receptie vaak als eerste
en als laatste zien. De belangrijkste activiteiten van de receptie zijn:
-

-

Brengt in- en externe contacten tot stand
Hierbij moet men denken aan het opnemen van de telefoon en het doorverbinden.
Voert receptionele taken uit
Hierbij kan men denken aan het ontvangen, inschrijven en doorverwijzen van
gasten. Tevens is er de taak van gastvrouw en het aanbieden van koffie of thee.
Verricht diverse administratieve werkzaamheden
Hierbij kan men denken aan het ontvangen, verzenden en distribueren van post,
email etc. (Ecabo, 2003)

Help desk services
Een help desk of een service desk is een functie tussen het primaire proces
(eindgebruiker en klant) en de facilitaire organisatie. Deze desk maakt reserveringen,
ontvangt mededelingen/klachten en sluist deze door naar de facilitaire productie of
leveranciers (van der Lee, 2007). De desk kent als het ware vier taken:
-

Kanaliseren van communicatiestromen
Het afhandelen van verschillende soorten aanvragen, meldingen etc.
Registreren en inzichtelijk maken van de dienstverlening
Registreren van aanvragen etc.
Voortgangsbewaking van aanvragen
Het communiceren van de voortgang naar klanten toe.
Genereren van sturingsinformatie
Informatie die dient voor de facilitair manager om pro-actief te sturen (Optimum,
2009).

Restauratieve diensten
Restauratieve diensten ook wel consumptieve diensten genoemd zijn volgens de NEN
2748 (p21) ”alle activiteiten, diensten en middelen die zijn gericht op het verzorgen van
voedsel- drankenvoorziening aan personeel en gasten”. Dit is nog steeds erg globaal en
daarom heeft de NEN het verder opgesplitst in:
- Bedrijfsrestaurant
Het verzorgen van koude, warme maaltijden en dranken voor personeel en gasten
in het restaurant.
- Werkplek- en additionele werkplekservice
Het serveren van dranken, maaltijden en hapjes op de werkplek en
vergaderruimten.
- Dranken- en versnaperingvoorziening
Decentraal beschikbaar stellen van dranken en versnaperingen d.m.v. automaten
en koffiecorners
- Catering t.b.v. evenementen
Verzorgen van gelegenheden waarvoor extra restauratieve voorzieningen
getroffen moeten worden.
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Organiseren van vergaderingen
Het organiseren van vergaderingen staat niet zodanig als proces beschreven in de NEN
2748. In het onderdeel 2.7 “Verstrekken van ruimte en benodigdheden” wordt gesproken
over de inrichting van vergaderruimten. Dit valt echter buiten de scope van het
onderzoek en kan gezien worden als huisvesting. In 4.1 Voorzien in extern verblijf en
vervoer wordt ook aandacht besteed aan vergaderplekken, hetzij buiten de organisatie.
Er zijn een aantal stappen van belang bij het organiseren van een vergadering:
- Planning van de vergadering;
- Formulering van het doel van de vergadering;
- Vaststelling agenda;
- Toesturen van de agenda en uitnodiging van de deelnemers;
- Regeling vergaderruimte (Factomagazine).

Organisatie

Positie Hospitality
In figuur 4 is de positie van hospitality
activiteiten weergegeven in de gehele en
in de facilitaire organisatie. Het is
duidelijk
zichtbaar
dat
hospitality
“slechts” een onderdeel is van de
facilitaire organisatie die zich bevindt
binnen de kaders van de gehele
organisatie. Het is belangrijk om de
positie en de reikwijdte van deze
activiteiten inzichtelijk te hebben. Alleen
voor de hospitality activiteiten dienen
indicatoren opgesteld te worden.

Facilitaire organisatie

Huisvesting

Overige diensten

Hospitality

Figuur 4 Positie hospitality in organisaties

Keuze hospitality
De keuze van hospitality is gebaseerd op drie argumenten. Deze drie argumenten
worden nader toegelicht.
De hospitality activiteit is gekozen omdat de cycli van deze producten en diensten relatief
kort zijn. Eenvoudige aanpassingen kunnen verricht worden in de processen, het gaat
hier om het “laag hangend fruit”. Een voorbeeld hiervan is het installeren van
bewegingssensoren in vergaderruimtes of het inkopen van biologische producten bij de
catering. Deze maatregelen zijn relatief snel en goedkoop te realiseren.
Door de korte cycli kunnen gegevens sneller en vaker verzameld worden. Dit is het
tweede belangrijke punt. Het maakt het mogelijk om het zelfevaluatie-instrument goed
te kunnen beproeven. Een organisatie kan maatregelen ondernemen nadat een eerste
scan met het zelfevaluatie-instrument is uitgevoerd. Bij een tweede scan moeten deze
maatregelen zichtbaar zijn in het zelfevaluatie-instrument middels een betere score.
Een derde argument is dat op de hospitality activiteiten met betrekking tot het
milieuaspect relevante winst valt te behalen. Het gaat hier dan met name om de
restauratieve voorzieningen. In de Nederlandse bedrijfscatering gaat een miljard euro om
per jaar (Brussel 2008) en dagelijks worden via dit kanaal ruim 2 miljoen maaltijden in
Nederland bereid per jaar (KLV, 2005). Hierbij speelt bijvoorbeeld, afval en verpakkingen
een grote rol. Bij alleen al de KLM Catering Services (KCS) worden 58 miljoen
wegwerpbekertjes en 6,8 miljoen blikjes frisdrank verbruikt door de KLM passagiers
(KLM, 2009). De medewerkers en studenten van Wageningen UR gebruiken jaarlijks een
kleine drie miljoen plastic koffiebekers (WUR 2009). Uit een onderzoek van DHV bij
hogescholen blijkt dat catering op nummer drie staat bij de verdeling van CO2-emissies
(DHV, 2008). Hieruit blijkt dat op het gebied van restauratieve voorzieningen de
relevantie groot is om de facilitaire organisaties continue te laten verbeteren.
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Conclusie
Hospitality is een onderdeel van de facilitaire organisatie in de gehele organisatie. Het
omvat vier processen; secretariaat en receptie, help desk service, restauratieve diensten
en organisatie van vergaderingen. Geconcludeerd kan worden dat het proces receptie en
help desk services overlap vertonen in werkzaamheden. Aangenomen wordt dat indien
maatregelen worden ondernomen bij de receptie, deze ook gelden bij de help desk
services. Hierdoor zijn beide processen samengevoegd.
Bij met name restauratieve diensten is relevante milieuwinst te behalen. Twee andere
argumenten voor de keuze voor hospitality zijn; korte cycli van producten en diensten
zodat maatregelen genomen kunnen worden. Tevens kan door de korte cycli het
zelfevaluatie-instrument goed beproefd worden.

2.2.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is deze dagen een bekend begrip. Vrijwel iedere zelfrespecterende organisatie
beschrijft dat het aan MVO, of in een andere vorm van duurzaamheid, doet. Op de
internetsite van de Rabobank of Sodexo kan men meteen doorklikken naar een
duurzaamheidverslag of andere informatie met betrekking tot MVO en duurzaamheid. In
deze paragraaf zal worden ingegaan op het ontstaan van MVO en wordt het begrip verder
toegelicht.
Ontstaan van MVO
Het boek “Social Responsibilities of the Businessman” (Bowen, 1953) wordt door
verschillende auteurs als begin gezien van de ontwikkeling van MVO (Moratis & van der
Veen, 2006)(Carriga & Melé, 2004)(Meehan, Meehan & Richards, 2006). Een aantal jaren
later wordt in 1972 een rapport geschreven met de naam “The limits to growth door de
Club van Rome”. In dit rapport komt naar voren dat de organisaties die alleen maar
groeien, de natuurlijke bronnen in sneltempo uitputten. In de loop van de tijd zijn er
verschillende soorten concepten en indelingen gemaakt (Bakker, Groenewegen & den
Hond, 2005) (Waddock, 2004) (Carriga & Melé, 2004). Ook de relatie tussen het
toepassen van MVO en de financiële prestaties van de organisatie bestaat nog geen
eenduidig beeld (Griffin & Mahon, 1997), geen relatie (McWilliams & Siegel, 2000), een
positieve relatie (Waddock & Graves, 1997) en een negatieve relatie (Wright & Ferris,
1997). Hieruit blijkt dat geen eenduidigheid bestaat met betrekking tot het concept MVO
en de relatie tussen financiële prestaties en MVO. Wat duidelijk naar voren komt is dat
MVO “per definitie bovenwettelijk is” (Schans et al., 2002). Het gaat dan om handelingen
ondernomen door organisaties uit eigen initiatief. Vanuit de literatuur zijn verschillende
definities te noemen van het begrip MVO. Enkele voorbeelden zijn:
Het proces waarin ondernemingen ecologisch, economische en sociale aspecten van hun
activiteiten op strategische wijze integreren in de bedrijfsvoering (Keijzers, Boons & Daal,
2002)
Actions that appear to further some social good beyond the interests of the firm and that
which is required by law (McWilliams & Siegel, 2001)
MVO in organisaties
MVO wordt binnen organisaties verschillend vormgegeven. In deze paragraaf wordt
gekeken naar de functie van MVO binnen verschillende typeringen van organisaties, van
klein naar groot.
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MKB en grote organisaties
Volgens Masurel, beschreven in Basisboek MVO (Moratis & van der Veen, 2006 p.347)
bestaat duidelijk verschil tussen MVO van grote (internationale) organisaties en het
Midden en Klein Bedrijf (MKB). Het instrumentarium dat wordt gebruikt door deze grote
organisaties kan niet zonder aanpassingen worden toegepast op het MKB. Dit komt door
de typische kenmerken van het MBK, namelijk; kleinschaligheid, gericht op korte termijn,
gericht op lokaal en regionaal en de dominante positie van de ondernemer. Perrini et al.
(2007) concluderen dat grote organisaties beter dan MBK-ers relevante stakeholders
kunnen identificeren door specifieke en formele MVO strategie.
De volgende criteria zijn opgesteld voor de typering van een organisatie, binnen dit
onderzoek (zie tabel 1). Wanneer een organisatie twee van de drie criteria scoort binnen
een bepaalde typering, krijgt het deze organisatie de typering als definitie. Zo is het
mogelijk om organisaties op een kwantitatieve wijze te typeren. (Dekker et. al, 2006
p.25).
Typering organisatie →
Criteria ↓
Netto-omzet
FTE’s
Balanstotaal

Klein

Middelgroot

Groot

< 7 miljoen
< 50
< 3,5 miljoen

7 -<28 miljoen
50 - < 250
3,5 - <14 miljoen

≥ 28 miljoen
≥ 250
≥ 14 miljoen

Tabel 1 Typering organisatie

3P’s
Zoals hierboven is aangegeven zijn verschillende academische concepten ontwikkeld
m.b.t. de definiëring van MVO. Het te ontwikkelen zelfevaluatie-instrument zal in de
praktijk toegepast worden. Het is daarom belangrijk dat het concept aansluit bij een
indeling die voor organisaties herkenbaar is. In dit project is daarom gekozen voor de
indeling van de drie P’s (People, Planet, Profit), omdat deze vaak wordt gebruikt door
organisaties (Ten Pierick & Boone, 2005, p58)(Nousiainen & Junnila, 2008, p266).
Tevens komt deze indeling terug in de eerste definitie. De triple bottum line is in 1997
door Elkington geïntroduceerd, waaruit later de 3 P’s zijn voortgevloeid. Traditioneel was
de belangrijkste taak van een organisatie om winst te maken (profit), terwijl organisaties
nu ook verantwoordelijkheid moeten dragen op het gebied van ecologische (planet) en
sociale aspecten (people).
Gesproken kan worden van duurzaamheid
(sustainability) als alle drie de verschillende
dimensie worden betrokken bij de te nemen
maatregelen
of
besluitvorming
(fig.5)
(Greeninnovation, 2009). De drie dimensies
beïnvloeden immers elkaar. Als men
maatregelen onderneemt op het gebied van
“planet” heeft dat invloed op de people en
de profit dimensie. Hierdoor is sprake van
multi criteria principe. Een organisatie zal
moeten afwegen welke waarde dimensies
hebben in de besluitvorming. Zo kan een
keuze om veel aandacht te besteden aan
planet, minder profit generen dan voorheen.
De afzonderlijke dimensies worden vervolgens besproken.
Figuur 5 De 3P’s van MVO

People
In deze dimensie staat het personeel (intern) en de samenleving (extern) centraal.
Belangrijke
interne
thema’s
zijn
bijvoorbeeld;
recht
hebben
op
goede
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arbeidsverhoudingen en een sociaal beleid voor de medewerkers. Extern kan men
denken aan het respecteren van mensenrechten en goede arbeidsnormen in
ontwikkelingslanden.
Planet
Onder deze dimensie verstaat men de verantwoordelijkheid voor de milieuaspecten en –
vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn vervuiling van grond, water en lucht en het
veelvuldig gebruiken van grondstoffen. Dit kan verminderd worden door bijvoorbeeld
aanpassingen te verrichten aan het productieproces en wordt de levenscyclus van het
product onder de loep genomen met de daarbij horende milieubelasting.
Profit
Winst maken door de ontwikkeling van producten en diensten, het bieden van
werkgelegenheid en continuïteit (duurzaamheid) van de organisatie zijn hier belangrijke
speerpunten. De SER (2000) geeft aan dat profit de fundering en noodzaak is voor de
andere twee dimensies. Dus zonder profit geen people en planet (Moratis & van der
Veen, 2006) (SER 2000).
Kijkend naar deze definiëring van MVO en vervolgens de link met facility management,
kan geconcludeerd worden dan voornamelijk ‘planet’ een belangrijke rol speelt. Tevens
wordt deze dimensie gezien als trend door de facility managers (Gijsbers & van der Kluit,
2008). Ten slotte komt in een onderzoek van Drion (2008) naar voren dat facility
managers zichzelf een doorslaggevende rol toekennen met betrekking tot de dimensie
planet bij MVO-activiteiten.
Tevens richt dit onderzoek zich op de Nederlandse facilitaire organisatie, waar het
bestaan van vakbonden, goede arbeidsverhoudingen en sociaal beleid is ontwikkeld.
Hierdoor kan aangenomen worden dat de dimensie van people in deze context een
minder belangrijke rol speelt. Ook de profit is minder relevant omdat facilitaire
organisaties het primaire proces ondersteunen, waarbij winst maken op de tweede plaats
komt te staan. Vanzelfsprekend is het wel van belang dat de facilitaire organisatie zijn
kosten onder controle heeft. De dimensie planet zal in dit onderzoek centraal komen te
staan, in de volgende paragraaf wordt dit begrip verder toegelicht. Op de overige
dimensies zal niet worden ingegaan.
Conclusie
MVO is een complex concept waarbij verschillende academische concepten zijn
ontwikkeld. In dit project is gekozen voor het concept van de 3 P’s. Dit concept sluit goed
aan bij de praktijk. Het meten van MVO wordt bemoeilijkt door het multi criteria principe
van de 3 P’s. De keuze is gemaakt om alleen te richten op de “planet” prestaties van de
facilitaire organisaties. Deze dimensie gezien als trend door de facility managers
(Gijsbers & van der Kluit, 2008) en deze managers hebben daar een doorslaggevende
rol. Verschil wordt verondersteld tussen MKB en grote organisaties. Door middel van drie
criteria, netto-omzet, FTE en balanstotaal, wordt de grootte van de organisatie bepaald.
2.2.4 Planet
In het onderzoek is
afbakenin. In deze
verschillende acties
Deze acties bepalen

zoals boven staat beschreven, gekozen voor de dimensie planet als
paragraaf wordt deze dimensie verder toegelicht. Tevens worden
benoemd die een organisatie kan ondernemen bij deze dimensie.
de context waarin planet binnen hospitality functioneert.

Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI) omvat planet alle “ecologische effecten
van het bedrijf op zijn omgeving” (Pierick & Boone, 2005). Van den Berg & Harpe (2000)
geven aan dat het gaat om de” zorg voor het milieu in ruime zin, bijvoorbeeld hoe een
organisatie omgaat met het milieu, de natuur en het landschap”. De SER (2000) geeft de
volgende pijlers als onderdeel van het begrip planet: Eco efficiency (de juiste producten
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en diensten leveren die bijdrage aan de kwaliteit van het leven) en minder beslagleggen
op grondstoffen.
In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de ecologische effecten op de omgeving,
maar ook in welke mate de facilitaire organisatie omgaat met het milieuvraagstuk. In het
zelfevaluatie-instrument dient tevens aandacht besteed te worden aan het
managementaspect. Dit heeft namelijk invloed op de mate waarin de facilitaire
organisatie het milieu belast. Hierdoor wordt de definitie van Van den Berg & Harpe
gebruikt in dit onderzoek.
Een organisatie kan verschillende acties ondernemen op het gebied van planet. Een
aantal acties spelen op organisatiebreed niveau maar deze beïnvloeden de facilitaire
organisatie en de hospitality activiteiten (zie figuur 4). Om een volledig beeld te krijgen
van de context waarbinnen de hospitality processen zich afspelen, is inzicht in de
volgende punten van belang:
Milieujaarverslag
Het is mogelijk voor organisaties om verantwoording af te leggen aan de “buitenwereld”
door het publiceren van een Milieujaarverslag. Een milieujaarverslag is “een verslag over
de milieuprestaties van bedrijven over het afgelopen jaar” (VROM, 2009a). Een gedegen
milieujaarverslag gaat ook in op de milieuvraagstukken van de hospitality processen. Bij
het MKB speelt het opstellen van een milieujaarverslag een minder belangrijke rol, aldus
Masurel (Moratis & van der Veen, 2006).
Milieucoördinator
Een milieucoördinator is het aanspreekpunt van de milieuzaken in de organisatie en
instrueert medewerkers op milieugebied. Bij aanwezigheid van deze persoon binnen de
organisatie, kan worden verondersteld dat men zich bezig houdt met milieuvraagstukken.
Milieumanagementsysteem facilitaire organisatie
Dit systeem is speciaal ontwikkeld om structureel aandacht te besteden aan het milieu
d.m.v. beheersing en verbetering van milieuprestaties (ISO14000). Certificering van ISO
14000 is mogelijk. Als een facilitaire organisatie een dergelijk systeem heeft, is er inzicht
in belangrijke milieuaspecten. Het betekent ook dat voor hospitality processen
verschillende acties ondernomen moeten zijn. Hierbij kan men denken aan het
afvalvraagstuk.
Conclusie
Een organisatie kan verschillende acties ondernemen die invloed uitoefenen op de
vormgeving bij planet van hospitality activiteiten. Deze acties geven de context weer
waarbinnen hospitality activiteiten opereren. Deze context bepaling komt terug in het
zelfevaluatie-instrument.

2.3

Conclusie fase 1

Het doel van fase 1, is het inzichtelijk maken voor welke afbakeningen in het onderzoek
is gekozen. Dit is gedaan door verdieping in allereerst de verschillende functies die een
zelfevaluatie-instrument kan hebben. Gebruik wordt gemaakt van de functie-indeling van
Bruijn. Geconcludeerd kan worden dat het zelfevaluatie-instrument de functie zal krijgen
tot en met het “leren”. Vervolgens is ingegaan op het analyseniveau. Facility
management bevindt zich in verschillende organisaties. De eerste afbakening van het
onderzoek is de kantoorhoudende organisatie. Aangenomen wordt dat in deze
organisaties met name in facility management geïnvesteerd moet worden, voor een
duurzame bedrijfsvoering. Tevens kan geconcludeerd worden dat facilty management uit
veel verschillende activiteiten bestaat. Binnen het onderzoek is daarom gekozen om één
activiteit centraal te nemen, namelijk hospitality. Dit is de tweede afbakening binnen het
onderzoek. Deze activiteit omvat vier processen; secretariaat en receptie, help desk
service, restauratieve diensten en organisatie van vergaderingen. Bij met name
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restauratieve diensten is relevante milieuwinst te behalen. De facilitair manager is
verantwoordelijk voor deze processen. Echter, het is mogelijk dat een aantal
milieutechnische maatregelen in samenwerking met andere managers in de organisatie
genomen dienen te worden. Twee andere argumenten voor de keuze voor hospitality
zijn; korte cycli van producten en diensten zodat maatregelen genomen kunnen worden.
Tevens kan door de korte cycli het zelfevaluatie-instrument goed beproefd worden.
Voorts is MVO uitgewerkt en is bij de definiëring gekozen voor de 3 P’s. Deze definitie
sluit aan bij de praktijk. Vanuit de 3 P’s is de keus gemaakt voor de dimensie planet, als
derde afbakening. Deze dimensie wordt gezien als trend en facility managers dichten
zichzelf een doorslaggevende rol toe met betrekking tot deze dimensie.
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3

Ontwerp concept 1 literatuur gefundeerd

In het vorige hoofdstuk zijn de afbakeningen van het onderzoek gemaakt. Dit hoofdstuk
gaat in op het ontwerp van het concept zelfevaluatie-instrument 1. Dit concept is op
basis van literatuurstudie opgesteld. In fase 2/1 worden de relevante thema’s benoemd.
Deze thema’s worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van indicatoren aan de hand
van de opensysteembenadering. Dit resulteert in het zelfevaluatie-instrument 1.
3.1

Fase 2/1: Ontwerp van concept zelfevaluatie-instrument 1

De eerste stap van de ontwerpfase is de bepaling van relevante thema’s die spelen in de
dimensie planet van de hospitality activiteiten binnen de kantoorhoudende facilitaire
organisatie. Hierdoor is het mogelijk om deelvraag 2: Welke thema’s m.b.t. planet spelen
een rol binnen kantoorhoudende facilitaire organisaties m.b.t. de hospitality activiteiten,
te kunnen beantwoorden. Vervolgens is inzicht verkregen in de opensysteembenadering.
Dit is van belang i.v.m. inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn, bij de
verduurzaming van de hospitality activiteiten. Tevens geeft het de structuur weer die
gebruikt is voor de verdere operationalisatie van planet binnen de hospitality processen.
3.1.1 Keuze van thema's
Bij het bepalen van thema’s is van belang dat deze relevant en beïnvloedbaar zijn of
waar de organisatie afhankelijk van is (Venselaar 2009) (Kuiper 2009). In de literatuur is
geen eenduidige indeling beschreven die algemeen wordt toegepast in het facilitaire
domein. Echter, Drion (2008) heeft in een onderzoek de eerste aanzet gegeven door
thema’s te benoemen in de dimensie planet. Dit is de volgende indeling:
• Inkoop duurzame producten en diensten;
• Gebruik duurzame materialen;
• Watergebruik;
• Energiegebruik;
• Afvalmanagement.
Om te bepalen of deze indeling de thematiek bevat die speelt in het domein, zijn
verschillende artikelen, beschreven in professionele vakbladen, en een website
bestudeerd. De indeling van Drion is vervolgens gebruikt om de planet thema’s in andere
artikelen te lokaliseren. De auteurs geven geen gefundeerde indeling en gebruiken ook
niet allemaal de 3P’s als operationalisatie van MVO. Ze benoemen echter verschillende
maatregelen dan wel oplossingen die in het facilitaire proces toegepast kunnen worden.
Hierdoor is het noodzakelijk dat de onderzoeker zelf de desbetreffende sleutelwoorden
destilleert uit deze artikelen en gebruikt voor het maken van een indeling.
De volgende beschrijving geeft aan in welke context de auteurs, die gebruikt zijn om de
indeling van Drion te beproeven, het artikel hebben geschreven. Vervolgens wordt in de
volgende paragraaf de indeling van Drion centraal genomen en per thema besproken op
welke wijze de verschillende auteurs dit verder hebben uitgewerkt.
- Becker (2006) geeft in zijn artikel voorbeelden op welke manier een facilitaire
organisatie maatschappelijk verantwoord kan ondernemen. Dit wordt gedaan door een
aantal maatregelen te benoemen in “het kader van Maatschappelijk Verantwoord
Facility Management”(p.9). Deze maatregelen heeft hij geclusterd in “thema’s”, maar
geeft niet aan hoe de indeling van deze thema’s tot stand is gekomen en waarom
bepaalde maatregelen onder de thema’s vallen. Zo benoemd hij energiebeheer en
milieuzorg als aparte thema’s, maar ook kan beargumenteerd worden dat
energiebeheer een onderdeel is van milieuzorg.
- In het artikel Van der Ven (2008) worden maatregelen genoemd die facilitaire
managers kunnen ondernemen voor een duurzame facilitaire organisatie, in het
bijzonder op het gebied van de huisvesting.
- Papenhuizen & Plu (2009) beschrijven op welke wijze duurzaamheid kansen biedt voor
de toekomst. Duurzaamheid is gedefinieerd als de 3P’s. In het artikel staat duurzaam
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inkopen centraal. Echter, ze benoemen ook andere indicatoren die vaak worden
toegepast in de praktijk met betrekking tot MVO.
- MVO Nederland benoemt op haar website verschillende branches met de daar
bijhorende thematiek. Het bevat niet de facilitaire branche maar branches die hiervan
onderdelen zijn, zoals catering en installatietechniek. Ook deze branches zijn daarom
bestudeerd (MVO Nederland, 2009).
- Fleuren (2008) beschrijft in zijn artikel op welke wijze bouwers en installateurs vorm
kunnen geven aan duurzame ontwikkeling. Dit om de facility manager te
ondersteunen. Deze manager dient invulling te geven aan duurzaamheid. Het is een
allesomvattend begrip waardoor het lastig is om dit te vertalen in daden.
Inkoop duurzame producten en diensten
In deze paragraaf wordt het eerste punt van de indeling van Drion nader uitgewerkt door
bestudering van de bovengenoemde auteurs.
Becker (2006) beschrijft, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Facility
Management, dat Maatschappelijk verantwoord inkopen één van de maatregelen is die
facilitaire organisaties kunnen ondernemen. Waarbij door initiatiefnemer SenterNovem
“duurzaamheidaspecten worden vastgelegd in het inkoop- en aanbestedingsproces
(p.9)”. Maatschappelijk verantwoord inkopen omvat niet alleen duurzaamheid en milieu,
maar een garantie dat producten op een ethische manier worden geproduceerd, zoals
Max Havelaar. Van der Ven (2008) benoemt dat het “opstellen van criteria bij inkopen”
(p.2) gezien kan worden als een duurzame oplossing voor het inrichten van de facilitaire
organisatie. Het inkoopbeleid dient aangepast te worden met duurzame criteria. Tot één
van de criteria behoort het analyseren van de (toe)leveranciers en hun producten.
Voorbeelden hiervan zijn gebruik maken van groene stroom en regionaal gewonnen
vernieuwbare grondstoffen.
Papenhuis en Plu (2009) beargumenteren dat de 3P’s vertaald moeten worden in het Plan
van Eisen en selectie- en gunningcriteria bij inkoopbeslissingen. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de maatschappelijke gevolgen. Eerst werd alleen prijs en kwaliteit
meegenomen in de beslissing. De 3P’s moeten gekoppeld zijn aan de strategie en beleid
van de organisatie. In deze artikelen wordt niet expliciet genoemd waarom duurzaam
inkopen een belangrijke rol speelt.
Fleuren (2008) doet dat echter wel in zijn artikel. Hij geeft aan dat indien een organisatie
kiest voor duurzaamheid, meteen wordt verondersteld dat duurzaam moet worden
ingekocht. Alle producten en diensten die een organisatie gebruikt wordt door de afdeling
inkoop ingekocht. Het is dus van essentieel belang dat in deze fase de juiste keuzes
worden gemaakt.
MVO Nederland beschrijft bij de branche catering op welke duurzame inkooppunten gelet
moet worden. Met name producten met keurmerken, zoals Milieukeur en EKO- en
Demeter-keurmerk, worden als duurzaam bestempeld. Ten slotte wordt beschreven dat
SenterNovem duurzaamheidcriteria aan het ontwikkelen zijn.
Duurzaam inkopen wordt door bovengenoemde auteurs gezien als een relevant thema in
het facilitaire domein. Indien een organisatie duurzaam wil opereren is duurzaam inkopen
onmisbaar. De auteurs benoemen het opstellen van duurzaamheidcriteria in het
aanbestedingsproces als mogelijkheid. Duurzaam inkopen wordt derhalve meegenomen
in het instrument.
Gebruik duurzame materialen
In deze paragraaf wordt het tweede punt van de indeling van Drion nader uitgewerkt
door bestudering van de bovengenoemde auteurs.
MVO Nederland benoemt het gebruik van duurzaam materiaal in de context van de
installatiebranche. Op de website worden echter geen voorbeelden of maatregelen
beschreven. Het is dus niet mogelijk om achter de reikwijdte van dit thema te komen.
Van der Ven beschrijft in haar artikel maatregelen die toegepast kunnen worden op de
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materiaalkeuze. Ze geeft aan dat HR++ isolerende beglazing en zonwerende beglazing
hiervan voorbeelden zijn bij zowel bestaande als nieuwbouw. Bij nieuwbouw is het
gebruik van leemsteen en –stuc voor klimaatregulerende werking. Minder materiaal
gebruiken en bouwen met een (herbruikbaar) staal skelet zijn andere voorbeelden. In de
overige artikelen wordt het gebruik van materialen alleen benoemd in de context van de
bouw. Becker beargumenteerd dat maatregelen zoals; energiezuinige armaturen en
HR++ glas onderdeel uitmaken van het thema energiebeheer.
Geconcludeerd kan worden dat vooral in de bouw het thema duurzaam gebuik van
materialen een rol speelt. De Greencalc+, een instrument dat een gebouw op
duurzaamheid beoordeelt, gebruikt materiaalgebruik als één van de vier
duurzaamheidaspecten (Visser, 2007).
Gebruik duurzaam materialen wordt door bovengenoemde auteurs als duurzaamheidaspect gezien bij oplevering van een gebouw of de huisvesting hiervan. Dit heeft een
andere context dan het project. Tevens lijkt dit thema in combinatie met het duurzaam
inkopen overbodig. Bij de hospitality activiteiten draait het vooral om gebruiksgoederen
en die worden al gedekt door duurzaam inkopen. In dit project wordt het volgende
verondersteld; indien een organisatie duurzaam inkoopt automatisch duurzame
materialen worden gebruikt. Hierdoor vervalt het thema: gebruik duurzame materialen.
Watergebruik
In deze paragraaf wordt het derde punt van de indeling van Drion nader uitgewerkt door
bestudering van de bovengenoemde auteurs.
Kostbaar (drink)water gebruiken en het lozen van afvalwater zijn punten die van belang
zijn op het milieu. Water is schaars en verspilling dient voorkomen te worden. Het
vervuilde afvalwater heeft ook invloed op het milieu, waarbij de verontreiniging en de
hoeveelheid een belangrijke rol spelen.
Becker schaart waterbesparing onder het thema energiebesparing. Energiebesparing
wordt hier gezien met het doel om het broeikaseffect terug te dringen. Op welke manier
dit precies gebeurt wordt echter niet in het artikel besproken. Ook van der Ven bespreekt
waterbeheer. Efficiënte watervoorziening is volgens haar een belangrijk thema. Met
waterbeheer bedoelt ze niet zo zeer het efficiënter gebruiken van water in het proces,
maar met name de mogelijkheden die regenwater kan bieden. Voorbeelden hiervan zijn
hemelwateropvang parkeerterrein, regenwaterinfiltratie en grijswatercircuit. Verder wordt
beargumenteerd dat de verantwoordelijkheid van de facility manager bij de
milieuprestaties van het gebouw en organisatie steeds groter wordt. De facility manager
moet dit punt op de agenda zetten. MVO Nederland benoemt onder de branche
installatietechniek de thema’s; energie-, water- en gasbesparing. Hier is het opnieuw niet
mogelijk om te bepalen hoe MVO Nederland dit thema ziet. En welke oplossingen
mogelijk zijn. Op de website is het mogelijk om praktijkvoorbeelden aan te klikken.
Echter, dan wordt verwezen naar een commercieel bedrijf dat mogelijke oplossingen kan
bieden. Het zegt dus niets over de wijze waarop MVO Nederland dit thema ziet.
Opvallend is wel dat bij de branche catering op de website van MVO Nederland niet het
thema water benoemd is. Water maakt immers onderdeel uit van het proces. Echter, in
het document van SenterNovem Criteriadocument Catering wordt wel gesproken van
waterverbruik als onderdeel van duurzaamheidaspecten.
Het watergebruik is een relevant thema, zowel het ontrekken van water uit het milieu als
het lozen als afvalstof. SenterNovem beargumenteert dat bij de catering activiteiten
(onderdeel van hospitality) waterverbruik ook een rol speelt. Dit wordt niet zo beoordeeld
door MVO Nederland. Er is geen eenduidigheid over dit thema, desalniettemin is gekozen
om de visie van SenterNovem te volgen. Hierom wordt het watergebruik meegenomen in
het zelfevaluatie-instrument.
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Energiegebruik
In deze paragraaf wordt het vierde punt van de indeling van Drion nader uitgewerkt door
bestudering van de bovengenoemde auteurs.
Becker gebruikt de term energiebeheer, waarbij de volgende maatregelen genomen
kunnen worden; het gebruik van groene stroom, sensorgestuurde verlichting en
daglichtoptimalisatie. Groene stroom is een maatregel om minder vervuilende energie te
gebruiken, maar het energieverbruik blijft hierbij hetzelfde. De andere maatregelen
worden genomen om het energieverbruik te verminderen. Efficiënt energieverbruik is
volgens Becker belangrijk om het broeikaseffect terug te dringen. Volgens Becker zijn er
dus twee mogelijkheden; inkopen van minder vervuilende energie en maatregelen treffen
om het energieverbruik te verminderen. Van der Ven beschrijft in haar artikel dat een
gezond gebouw met efficiënte energievoorziening van belang is. Maar beargumenteerd
niet waarom dat zo is. Papenhuis en Plu beargumenteren dat energieverbruik een
indicator is die veel voorkomt in de praktijk. Zij geven echter niet aan waarom het van
belang is om hier aandacht aan te besteden. Of op welke wijze dit verminderd kan
worden. MVO Nederland, in de branche catering, maakt onderscheid tussen
energiebesparende tips voor de koeling en in de keuken. Praktische tips worden gegeven
zoals het afdekken van de au-bain-maries en warmhoudplaten. Maar ook het inkopen
van duurzame producten, zoals een friteuse met de HR-uitvoering die bijdraagt aan het
verlagen van het energieverbruik.
Het produceren van energie door gebruik te maken van fossiele brandstoffen levert een
bijdrage aan het broeikaseffect. Bij hospitality activiteiten speelt energie ook een
belangrijke rol. Het is mogelijk om maatregelen te ondernemen om dit te verminderen.
Het is daarom relevant om dit thema mee te nemen in het zelfevaluatie-instrument.
Afvalmanagement
In deze paragraaf wordt het vijfde punt van de indeling van Drion nader uitgewerkt door
bestudering van de bovengenoemde auteurs.
Afval is ongewenste output na het proces. Afval is gemaakt van grondstoffen die gebruikt
hadden kunnen worden voor andere producten. Een andere punt is dat het afval het
milieu verontreinigd. Het kan worden verbrand waarbij slechte stoffen vrijkomen. Tevens
is afval kapitaal omdat het ingekochte grondstoffen zijn waarvoor de organisatie betaald
heeft. Het is derhalve een belangrijk thema.
Het scheiden van afvalstromen is volgens Becker een onderdeel van milieuzorg. Het
scheiden van afvalstromen wordt als maatregel beschreven. Een andere maatregel is de
clean desk policy om papierverbruik terug te dringen. Onderscheid wordt dus gemaakt
tussen maatregelen die gebruikt kunnen worden na het proces, het scheiden van afval,
en maatregelen in het proces. Papenhuis en Plu benoemen in hun artikel alleen de
indicator afvalstromen. Of ze hiermee de hoeveelheden of het scheiden bedoelen, wordt
niet besproken.
MVO Nederland gebruikt het begrip verpakkingen. Verpakking kan gezien worden als
onderdeel van afvalmanagement. Onderscheid wordt gemaakt in het verminderen van
verpakkingmateriaal en duurzaam verpakkingsmateriaal. Het verminderen van
verpakkingmateriaal kan gerealiseerd worden door producten niet in monoverpakkingen
aan te bieden. Een andere methode is hergebruik van verpakkingen. Duurzame
verpakkingen worden gemaakt op agrogrondstoffen, waardoor het niet bijdraagt aan de
uitstoot van CO2. Onderscheid wordt dus gemaakt tussen afvalpreventie en afval dat
minder verwerking beoefend.
Bij elk proces ontstaat afval en de wijze van verwerken heeft invloed op het milieu. Door
afvalpreventie, scheiden van afval en beter verwerkbare afval kan deze invloed worden
verminderd. Dit is ook het geval bij de hospitality activiteiten, zoals het scheiden van GFT
of papier. Afvalmanagement is daarom een thema dat meegenomen dient te worden.
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Personenvervoer
Kijkend naar het begrip hospitality wordt een thema niet behandeld in de indeling van
Drion, maar komt wel terug in de artikelen. Het gaat om het thema personenvervoer.
Het vervoeren van personen is een belangrijke kwestie in de dimensie planet. Het
gebruik van auto’s en de daar bijhorende uitstoot van CO2 is belangrijk voor het
broeikaseffect. In een rapport van DHV (DHV 2008) bij een hogeschool, komt naar voren
dat het reizen door studenten en medewerkers de tweede plaats in neemt bij uitstoot van
CO2. Door medewerkers en klanten andere mogelijkheden aan te bieden kan dit
probleem verminderd worden. Becker beargumenteerd dat de wegen steeds verder
dichtslibben. Door gebruik te maken van telewerken of nieuwe werkplekconcepten kan
dit verminderd worden. Als een organisatie niet goed bereikbaar is kan men spreken van
slechte hospitality. Van der Ven spreekt van het opstellen van een vervoersplan. Hierbij
wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om met het openbaar vervoer, fiets of te voet naar
de organisatie te komen.
De wijze waarop personen naar de organisatie kunnen komen en de bereikbaarheid van
de organisatie zelf zijn van belang voor de hospitality. Als in het personenvervoer
mogelijkheden worden aangeboden om CO2 te verlagen, heeft dat een positieve invloed
op het milieu. Immers het reizen van medewerkers stoot veel CO2 uit en dragen daarom
bij aan het broeikaseffect. Hierdoor is besloten om vervoermanagement, als onderdeel
van hospitality mee te nemen als zijnde thema.
Conclusie
Het uitvoeren van een vergelijking tussen de indeling van Drion en de overige auteurs
bleek vrijwel onmogelijk. Op de eerste plaats is het niet duidelijk hoe de indeling van
Drion tot stand is gekomen en op welke wijze de thema’s zijn gedefinieerd. Omvat het
afvalmanagement bijvoorbeeld ook preventieve maatregelen die genomen kunnen
worden? Het tweede punt is de definiëring van de thema’s door de overige auteurs. Hoe
deze tot stand zijn gekomen en op welke wijze deze verder zijn uitgewerkt. Deze
beperkingen meegenomen, kan geconcludeerd worden dat de indeling van Drion voor
een groot gedeelte de thematieken bevat die spelen in het domein. Het gebruik van
duurzame materialen wordt echter in alle bronnen alleen vermeld in context van de
installatietechniek. In dit onderzoek wordt verondersteld dat indien een organisatie
duurzaam inkoopt automatisch duurzame materialen worden gebruikt. Hierdoor vervalt
het thema: gebruik duurzame materialen. Verder is de keuze gemaakt om de indeling
van Drion aan te vullen met het thema personenvervoer. Het is een belangrijk onderdeel
van hospitality en speelt in de dimensie planet een belangrijke rol.
De volgende facilitaire hospitality thema’s zijn benoemd en worden toegepast in het
onderzoek:
• Duurzaam inkopen (producten & diensten)
• Watergebruik
• Energiegebruik
• Afval management
• Personenvervoer
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3.1.2 Opensysteembenadering
In de voorafgaande paragraaf is deelvraag 2 beantwoord en zijn de thema’s benoemd.
Indien een facilitaire organisatie wil verduurzamen moet inzicht bestaan in de wijze
waarop organisaties functioneren. Verschillende factoren zijn van invloed op de mate
waarop een facilitaire organisatie kan verduurzamen. Het is noodzakelijk om inzicht in
deze factoren te krijgen. Deze paragraaf gaat in op de beschrijving van een proces door
middel van de opensysteembenadering.
Op verschillende wijze kan gekeken worden naar organisaties als zijnde systemen.
Voorbeelden zijn; een open of sociaal systeem, organisatie als verzameling partijen of als
continu proces (Alblas & Wijsman, 2001). In dit onderzoek is gekozen om organisaties te
bekijken als open systemen. In een opensysteem ligt de essentie in de omgeving. Men
kan denken aan wetgeving maar ook aan het verkopen van de producten en diensten.
Als deze niet meer worden verkocht zal de organisatie failliet gaan. Men spreekt dan van
het verliezen van de “license to operate”. De organisatie krijgt geen toestemming meer
van zijn omgeving om te produceren. Indien de organisatie onverantwoord onderneemt
zal de “license to operate” vervallen. Het is daarom voor organisaties van belang om in
een maatschappelijke dialoog te blijven. De omgeving goed in kaart te brengen om te
bepalen welke consequenties het heeft voor de organisatie (Moratis & van der Laan,
2005).
Zoals beschreven staat in paragraaf (2.2.1.) is facility management een functie binnen
een organisatie. De facilitaire processen functioneren als het ware op basis van een
proces in een systeem. Het proces heeft een input, throughput en een output. Dit
systeem wordt dus gezien als een opensysteem, de zogenoemde opensysteembenadering
(fig. 6). De verschillende onderdelen van het systeem worden nader toegelicht.
Omgeving
Harrison (1990) omschrijft dat de omgeving
bestaat uit een taak- en een algemene
omgeving. In de taakomgeving staat de
relatie met het primaire proces centraal,
zoals externe organisaties en condities met
inbegrip van vakbonden, concurrenten etc.
De algemene omgeving omvat instellingen
en condities die op lange termijn invloed
kunnen hebben op de taakomgeving. Hierbij
kan men denken aan de economie, het
juridische systeem, etc. De omgeving
beïnvloed zowel de input, throughput als
output. Voor de facilitaire organisatie speelt
tevens het kader van de directie van de
gehele organisatie een rol.

Figuur 6 Opensysteemmodel Harrison

Procesfasen
Het begrip procesfasen wordt niet vermeld in het model. Onder procesfasen wordt de
input, throughput en output verstaan. Deze drie fasen worden gezamenlijk behandeld.
De input zijn de grondstoffen, geld etc. die verkregen worden uit de omgeving. Deze zijn
nodig voor het produceren van de output. De output kunnen producten, diensten maar
ook ideeën zijn. Dit is het resultaat van activiteiten die een organisatie onderneemt. De
input wordt dus door de activiteiten van een organisatie omgezet naar de output. Deze
activiteiten worden de throughput genoemd, waar gedrag en processen centraal staan.
Voor de generatie van output dient in de throughput een juiste samenhang te zijn van
verschillende elementen. Deze elementen zijn doelen, cultuur, technologie en structuur.
Kort wordt op deze elementen ingegaan.
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Elementen
Gedrag en processen
In het centrum van het model bevindt zich “gedrag en processen”. Dit betreft “de
patronen van gedrag, interactie en de relaties tussen groepen en individuen” (p.28). In
dit onderzoek wordt gedrag en processen gezien als een afhankelijke variabele. Dit komt
namelijk tot stand door de overige elementen. Gedrag wordt buiten beschouwing gelaten
en de processen worden de “throughput” genoemd. Deze benaming is in lijn met de input
en output.
Doelen
Waar men heen wil met de desbetreffende organisatie wordt verstaan onder doelen. Dit
zijn de strategieën, tactische en operationele doelen en plannen.
Cultuur
Bij cultuur gaat het om de “centrale aspecten van het gedrag in organisaties” (Harrison,
1990 p. 28), zoals normen, waarden, overtuigingen etc.
Structuur
De structuur van de organisatie omvat de relaties tussen individuen en groepen. Maar
ook de groepering van afdelingen etc.
Technologie
De methoden en processen om de input te veranderen betreft de technologie, dit kan
zowel mentaal, fysiek als mechanisch zijn.
Harrison beargumenteerd (p.31) dat dit model ook gebruikt kan worden voor een
afdeling of divisie binnen een organisatie, zoals de facilitaire organisatie. Omdat een
afdeling ook gezien kan worden als een systeem waar deze elementen een rol spelen.
Om terug te komen op de doelstelling van dit onderzoek, het ontwikkelen van een
zelfevaluatie-instrument voor facilitaire organisaties, is dit model uitermate geschikt. Het
is noodzakelijk dat het zelfevaluatie-instrument aandacht besteed aan de procesfasen, de
elementen en de omgeving. De aanpassingen of maatregelen die organisaties kunnen
ondernemen moeten in samenspraak zijn met de manier waarop de elementen op elkaar
zijn afgestemd in de organisatie.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de opensysteembenadering van Harrison bruikbaar is
voor dit onderzoek. De omgeving, procesfasen en elementen worden gecombineerd met
de thema’s uit paragraaf 3.1.1. Dit om zodoende de thema’s verder te operationaliseren.
Per onderdeel van de systeembenadering worden de relevante thema’s uitgewerkt.

3.1.3 Operationalisatie onderdelen opensysteembenadering
In deze paragraaf worden de onderdelen van de opensysteembenadering
geoperationaliseerd met het doel om indicatoren te benoemen. De benoemde thema’s
(paragraaf 3.1.1.) komen in elk onderdeel terug. Begonnen wordt met de omgeving (A),
dit beïnvloedt immers alle procesfasen. Vervolgens wordt achtereenvolgend de input (B),
de throughput met bijbehorende elementen (C) en de output (D) uitgewerkt.
(A) Omgeving van facilitaire organisatie
De omgeving bestaat uit verschillende aspecten die invloed uitoefenen op de facilitaire
organisatie. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle aspecten vanuit de omgeving te
benoemen. De meest relevante voor het concept MVO wordt behandeld, namelijk het
wettelijk.
Terugkomend op het doel van het project, geeft het wettelijk kader als het ware het
minimum aan. Hieraan moet een facilitaire organisatie voldoen. MVO is zoals gezegd;
bovenwettelijk. Allereerst is inzicht verkregen in de wettelijke eisen van de planet
dimensie binnen de hospitality activiteiten. Als eerste komt het thema energie aan bod
gevolgd door de thema’s; water, afval- en vervoermanagement. Duurzaam inkopen is
niet beschreven omdat hier geen wettelijke eisen voor opgesteld kunnen worden. De
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Rijksoverheid wil in 2010 100% duurzaam inkopen en gebruikt hiervoor de SenterNovem
criteria (SenterNovem, 2009). Indien een organisatie producten of diensten wil leveren
aan de Rijksoverheid, zal het moeten voldoen aan deze criteria. Infomil, onderdeel van
SenterNovem en informeert overheden over milieubeleid, is als voornaamste bron bij de
totstandkoming van de indicatoren gebruikt.
Energie
In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen dat iedere
organisatie bekende rendabele maatregelen treft om energieverbruik te verminderen.
Een terugverdientijd van vijf jaar wordt hier als rendabel gedefinieerd. Dit wordt geëist
bij een verbruik van 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en 25.000 m³ of meer aan
aardgas(of aardgas-equivalenten). In onderstaande tabel zijn de aardgasequivalenten
aangegeven (Infomil, 2009).
Brandstof

Aardgasequivalent (m3)

25.000 m3 a.e. =

Stadsverwarming

1 GJ = 31,6 m3

800 GJ

Huisbrandolie

3

1 liter = 1,20 m (1)

21.000 liter

LPG

1 liter = 0,95 m3

26.000 liter

Diesel

1 liter = 1,13 m

3

22.000 liter

Benzine

1 liter = 1,04 m3

24.000 liter
Tabel 2 Aardgasequivalenten

Deze verplichting van de overheid is vastgesteld op organisatieniveau. Omdat de
facilitaire organisatie een onderdeel is van de gehele organisatie, hebben de afzonderlijke
hospitality activiteiten zelf geen wettelijke eisen (zie figuur 4). Het is niet mogelijk voor
hospitality processen om aan de wettelijke eisen te voldoen, alvorens andere duurzame
maatregelen of acties worden ondernomen. De organisatie kan wel verwachten dat de
facilitaire organisatie rendabele maatregelen onderneemt bij de hospitality activiteiten.
Het plaatsen van meters, die inzicht gegeven in het energieverbruik van de hospitality
activiteiten, is hier een voorbeeld van. Deze indicator kan echter niet als wettelijke eis
gezien worden. Het maken van een duidelijk onderscheid tussen wettelijk en aanvullend
gedeelte is in het zelfevaluatie-instrument niet mogelijk.
Indicator:

Aanwezigheid energiebesparingplan hospitality activiteiten
Aanwezigheid energiemeters bij hospitality activiteiten
Rendabele maatregelen

Energiebesparingplan
In dit onderzoek omvat een energiebesparingplan de volgende punten:
- Uitvoeren van energiescan, waarbij inzicht ontstaat in de energiestromen en de
daarbij horende maatregelen;
- De maatregelen worden onderzocht op haalbaarheid, hierbij kan men denken aan
technische maar ook economische haalbaarheid;
- Voor de relevante maatregelen is een plan van aanpak opgesteld om deze
maatregelen uit te kunnen voeren (Nimaris, 2009a).
Een besparingplan is de basis voor een energiebeheerssysteem. In dit systeem wordt het
besparen van energie gezien als een doorlopend proces en niet zozeer als een (eenmalig)
plan. Tevens bevat het energiebeheerssysteem een aantal punten:
- Constante monitoring vindt plaats, meten en registeren, plaats van relevante
gegevens, zoals proces-, verbruikgegevens etc;
- Deze gegevens worden geanalyseerd en kengetallen worden opgesteld;
- Rapportage van kengetallen;
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-

Bijsturing vindt plaats op basis van de opgestelde kengetallen, waardoor men
beslissingen kan nemen (Nimaris, 2009b).

Water
Voor dit thema zijn geen landelijke wettelijke ondergrenzen opgesteld. Het is afhankelijk
van de lokale situatie door individueel de situatie te beoordelen. Het lokale beleid is dan
richtinggevend.. Ook specifieke hospitality eisen zijn niet beschikbaar. Het is van belang
dat de organisatie zuinig met water omgaat, dit geldt ook voor de hospitality activiteiten.
Indicatoren hiervoor zijn een waterbesparingplan voor de hospitality activiteiten en het
inzichtelijk maken van het waterverbruik door het plaatsen van meters. Deze indicatoren
kunnen niet gezien worden als wettelijke verplichting.
Indicator:

Aanwezigheid waterbesparingplan hospitality activiteiten
Aanwezigheid watermeters bij hospitality activiteiten
Rendabele maatregelen

Waterbesparingplan
De stappen van het energiebesparingplan zijn op dezelfde wijze opgesteld voor een
waterbesparingplan.
Afval
In dit thema wordt onderscheid gemaakt tussen afvalpreventie en afvalscheiding.
Allereerst komt de afvalpreventie aan bod. Deze subparagraaf is uitgewerkt aan de hand
van de Infomil website.
Afvalpreventie
Het Activiteitenbesluit, ingetreden op 1 januari 2008, vervangt de oude 8.40 Algemene
Maatregelen van Bestuur (amvb). Het is niet meer mogelijk om organisaties een
afvalpreventieonderzoek voor te schrijven of afvalpreventiemaatregelen op te leggen die
onder de Activiteitenbesluit vallen. Hierdoor kunnen organisaties alleen nog maar
gestimuleerd worden om afval preventieve maatregelen te ondernemen. Geen wettelijke
eisen zijn op te stellen onder afvalpreventie.
Indicator: niet van toepassing vanuit het juridisch kader
Afvalscheiding
Afvalscheiding, als onderdeel van Wet milieubeheer, staat beschreven in artikel 1.1 lid 2.
Het doelmatig beheren van afvalstoffen wordt gezien als een bescherming van het milieu.
Dit wordt bereikt door afvalstoffen te scheiden vanaf de bron, gescheiden te houden en
zodoende gescheiden af te leveren.
Onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende organisaties (inrichtingen), namelijk
type A, B en C. De facilitaire functie in de kantoorhoudende organisatie valt onder type A.
Type A is gedefinieerd als o.a. “gebouwen voor het leveren van administratieve diensten
of producten, het verrichten van administratieve werkzaamheden of het verrichten van
financiële transacties” (Infomil, 2009b). Voor dit type organisatie dient te worden
voldaan aan de artikelen uit afdeling 2.5 Afvalbeheer. Hierin staat dat gevaarlijke
afvalstoffen verplicht gescheiden moeten worden en alle andere afvalstoffen gescheiden
moeten worden afgeleverd. Tenzij dit niet redelijk is (art. 2.12).
In onderstaande tabel zijn alle relevante hospitality afvalstoffen opgenomen met de daar
bijhorende richtlijn. Dit is echter een richtlijn, afwijken is mogelijk. Het is mogelijk dat bij
kleinere hoeveelheden toch een verplichting opgelegd word, bijvoorbeeld wanneer de
afvalstoffen eenvoudig te scheiden en gescheiden af te voeren zijn. Aan de andere kant is
het ook mogelijk dat indien aan de richtlijn wordt voldaan, het afval niet gescheiden dient
te worden. Dit is het geval als er sprake is van onevenredige belasting, wat betekent dat
de kosten van het scheiden van de afvalstroom, 45 euro hoger liggen dan de kosten per
ton voor de inzameling en verwerking van het restafval.
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Afvalstoffen

Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per week in het restafval)

Papier en karton

0 kg

Plastic bekers

± 500 bekertjes

GFT/Swill

200 kg

Glazen verpakkingen

½ rolcontainer van 240 liter = 30 kg
Tabel 3 Richtlijn afvalscheiding

De tabel geeft aan dat het verplicht is om papier en karton scheiden af te leveren, indien
dit redelijk is. Voorheen was een absolute scheidingsplicht van deze stromen. Voor kleine
organisaties is de hoeveelheid afvalstroom beperkt en dus niet redelijk om verplichting af
te dwingen. Een organisatie met stafafdelingen, waaronder de facilitaire organisatie, is
dermate groot dat het scheiden van papier en karton wel redelijk is. Dit dient dan ook
gedaan te worden voor de hospitality activiteiten.
Indicator:

het scheiden van bovengenoemde afvalstoffen (indien redelijk)

Afvalwater
Afvalwater wordt gezien als een afvalstof. Het lozen van afvalwater kan op twee
manieren geschieden, lozingen in het oppervlaktewater of via de riolering. De Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is van toepassing op lozingen in
oppervlaktewater, de lozingen op de riolering valt onder de Wet milieubeheer (Wm).
Wvo
19 categorieën van organisaties zijn aangewezen die een Wvo vergunning nodig hebben.
De kantoorhoudende organisaties vallen hier niet onder. De Wvo vergunning is dus niet
relevant voor dit onderzoek.
Wm
Afvalwater wordt door de Wm gezien als een afvalstof, waardoor het automatisch onder
het afvalstoffenbeleid valt. Preventie en scheiding is hierop van toepassing. Indien niet
wordt voldaan aan de Wm ontvangt de organisatie geen milieuvergunning. Aangezien
afvalwater (afvalstoffenwet) een onderdeel is van de Wm is een geldige integrale
milieuvergunning een indicator. Deze indicator is echter voor de gehele organisatie
waardoor geen uitspraak gedaan kan worden over de hospitality activiteiten.
Het afvalwater is uit te berekenen wanneer inzicht bestaat in het watergebruik van de
hospitality activiteiten. De totale vervuilingeenheid is het watergebruik vermenigvuldigd
met een coëfficiënt van 0.023. Dit is de coëfficiënt voor horecabedrijven. Een
horecabedrijf heeft veel overlap met de hospitality activiteiten van een facilitaire
organisatie.
Indicator:

vervuilingeenheid van de hospitality activiteit

Personenvervoer
Sinds 1993 kent de Wet milieubeheer (Wm) regels over de ‘verruimde reikwijdte’.
Hiertoe behoort onder andere het onderwerp vervoermanagement. Personenvervoer is
hier een onderdeel van. De gemeentelijke overheden zijn op grond van de Wm verplicht
dit onderwerp te betrekken bij de vergunningverlening en handhaving bij organisaties.
Zo kan de overheid een organisatie verplichten om relateerde vervoermaatregelen te
treffen en gegevens te overleggen over vervoerbewegingen. Dit wordt echter maar op
beperkte schaal toegepast. Tevens kan de overheid een vervoerplan eisen (Infomil,
2007).
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Vervoermanagement is relevant wanneer voldaan wordt aan de volgende ondergrens:
• meer dan 100 werknemers en/of;
• meer dan 500 bezoekers per dag.
Deze ondergrens is voor de gehele organisatie. Vervoermanagement wordt gezien als
onderdeel van de hospitality van een organisatie. Hierdoor wordt vervoermanagement in
zijn geheel meegenomen in het zelfevaluatie-instrument.
Indicator:
Norm:
Indicator:

aantal medewerkers
100 medewerkers
Aanwezigheid vervoersplan

Vervoerplan
Een vervoerplan omvat de volgende punten:
- Inzicht in reisgedrag medewerkers;
- Bestaande voorzieningen van werkgevers m.b.t. vervoer;
- Een indeling naar zekere, voorwaardelijke onzekere en onhaalbare maatregelen;
- Planning uitvoering zekere maatregelen;
- Kosten en baten analyse (Infomil, 2009c).
Conclusie omgeving
Geconcludeerd kan worden dat het wettelijke kader zich niet richt op het
onderzoekssubject, de aansturing van hospitality activiteiten. Hierdoor zijn de wettelijke
eisen van organisatiebreed, vertaald naar deze activiteiten. De opgestelde indicatoren
kunnen niet bestempeld worden als wettelijke eisen. Deze geven inzicht dat de
organisatie ook op hospitality activiteiten aandacht besteedt aan deze thema’s. Hierdoor
is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het wettelijke kader en het
aanvullende gedeelte van het zelfevaluatie-instrument.
(B) Input facilitair proces
De input wordt hier gezien als de producten (halffabrikaten) die de hospitality activiteiten
gebruiken in de throughput. De thema’s duurzaam inkopen, energie en water spelen bij
input een rol. Tevens wordt de kennis van de medewerkers over deze thema’s
samengevoegd in duurzaam handelen. Indicatoren dienen hiervoor opgesteld te worden.
Duurzame inkopen
De Rijksoverheid heeft de ambitie neergelegd om in 2010 100% duurzaam te willen
inkopen (SenterNovem, 2009). SenterNovem, agentschap van het Ministerie van
Economische Zaken, heeft criteria ontwikkeld om duurzaam inkopen te bevorderen.
Duurzaam inkopen wordt gedefinieerd als: het toepassen van milieu- en sociale criteria in
elke fase van het inkoopproces, ter bevordering van de levering van duurzame producten
en diensten (Vereniging van Nederlandse Gemeente, 2008 p.10). Deze criteria zijn
opgesteld voor milieu- en sociale aspecten. Bij milieuaspecten speelt het effect van het
product of productieproces op het milieu een rol. Ook voor onderdelen van de hospitality
activiteiten zijn criteria benoemd. Door een deelnameverklaring van Duurzaam Inkopen
geeft een organisatie aan duurzaamheidcriteria te gebruiken bij het inkopen.
Indicator: deelname verklaring
In het facilitaire werkveld en daarbuiten is kritiek geuit op de wijze waarop SenterNovem
deze criteria tot stand heeft laten komen. Door een te ambitieuze doelstelling, 100%
duurzaam inkopen in 2010, zijn de productengroepen te ver afgebakend. Bij de
productgroep catering zijn voor een aantal relevante aspecten geen criteria benoemd. De
ontwikkeling is in samenspraak met leveranciers. Beargumenteerd wordt dat bijna iedere
leverancier al kan voldoen aan de opgestelde criteria. Hierdoor zijn leveranciers niet
meer gemotiveerd om producten verder te verduurzamen. Ook organisaties kunnen
minder gemotiveerd raken wanneer men voldoet aan de criteria (Hofvin, 2009). Deze
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kanttekeningen worden erkend door de onderzoeker. Bij gebrek aan andere duurzaamheidbepalingen biedt de criteria toch bruikbare handvaten voor dit onderzoek. Deze
criteria kunnen bepalen in welke mate de facilitaire organisatie duurzaam inkoopt. De
volgende criteria zijn gebruikt voor de hospitality processen (SenterNovem,2009):
Restauratieve
Voorzieningen
Receptie/
Secretariaat/ Help
desk services
Organiseren
vergaderingen
Persoonsvervoer

Catering
Drankautomaten
Grootkeukenapparatuur
Telefoonapparatuur
Papier
Reproductieapparatuur
Audiovisuele apparatuur
Auto
Tabel 4 Productgroepen SenterNovem

Het document Informatieblad Horeca (Infomil, 1998) is bestudeerd voor maatregelen die
genomen kunnen worden bij de inkoop op het gebied van afvalpreventie. Dit
informatieblad is speciaal geschreven voor horeca- en recreatiebedrijven. Tevens is het
van belang dat beleid geformuleerd wordt met betrekking tot duurzaam inkoop.
Menukaart Duurzaam Inkopen geeft aan dat beleid op de lange termijn belangrijk is voor
de organisatie (SenterNovem 2008). In combinatie met het onderdeel “doelen” is het
inkoopbeleid en de bijbehorende indicatoren opgesteld.
Medewerkers
De medewerkers dienen te worden gemotiveerd. Het is van belang dat kennis aanwezig
is. Dit kan verkregen worden door het aanbieden van cursussen. Een andere
mogelijkheid is het ondernemen van bedrijfsbezoeken bij organisaties. Deze organisaties
moeten ervaring hebben bij het nemen van maatregelen op het gebied van milieu. Het
volgen van symposia of seminars zijn andere voorbeelden.
Indicator:

mogelijkheid van milieucursussen

Energie
Voor het beschrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van de Global Reporting
Initiative (GRI) en Milieubarometer. Door het bestuderen van het LEI rapportage Meten
van Duurzaamheid (Ten Pierick & Meeusen, 2004) en Basisboek MVO (Moratis & van der
Veen, 2006) is de onderzoeker in contact gekomen met de GRI. In verschillende
interviews is geadviseerd om de Milieubarometer nader te bekijken (Koppen, 2009)
(Venselaar, 2009). Tevens wordt deze meter gebruikt om de milieuscore van de
cateringservice van Sodexo te bepalen (Hofman, 2009).
Nadat de GRI (GRI, 2006) en Milieubarometer (2004) bestudeerd zijn kan geconcludeerd
worden dat de GRI erg specifiek en gedetailleerd is. Dit heeft het voordeel dat meer
inzicht bestaat in de vraag van de organisatie naar energie. Hierdoor is beter inzicht in de
maatregelen die genomen kunnen worden om de milieubelasting te verminderen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk dat de organisatie zich vooral moet richten op verminderen van de
indirecte energie, opgewekt door andere organisaties. Bij de Milieubarometer wordt
alleen het totale elektriciteitverbruik gemeten van de eigen organisatie. Dit is makkelijker
te hanteren maar biedt tegelijkertijd minder inzicht in welke maatregelen de organisatie
kan ondernemen. In het onderzoek zal de grove benadering van de milieubarometer
gebruikt worden. Voor methode Milieubarometer is gekozen om twee redenen:
1.
De complexiteit van het zelfevaluatie-instrument niet vergroten;
2.
Respondenten niet ontmoedigen door de verzameling van gegeven bij andere
organisaties (leveranciers).
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Standaardisatie energie
Een bijkomend probleem door de afbakening van de hospitality activiteiten, is de wijze
van het meten. Een organisatie heeft vaak alleen de afrekening van het totale
energieverbruik van de gehele organisatie. Het verbruik van de hospitality activiteiten is
niet apart te benoemen. Tevens is het energieverbruik van de hospitality activiteiten
afhankelijk van het aantal klanten. Meer klanten betekent automatisch meer
energieverbruik. Een gestandaardiseerde grondslag is noodzakelijk. Dit wordt gedaan
door gebruik te maken van een relatieve indicator. Een relatieve indicator is een indicator
waarbij bijvoorbeeld in een hotel het energieverbruik wordt gedeeld door het aantal
klanten. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel energie nodig is per klant. Hiermee
kunnen vergelijkingen gemaakt worden, ook met een periode met minder klanten.
Afgezien van het feit dat ook energie wordt verbruikt indien geen klanten aanwezig zijn.
Dit zijn de zogenoemde vaste kosten.
Het opstellen van een relatieve indicator is noodzakelijk. Aangenomen wordt dat grote
kantoorhoudende organisatie inzicht hebben in het aantal medewerkers en klanten die
aanwezig zijn in de gebouwen. Het energieverbruik van de hospitality activiteiten hebben
een relatie met het aantal medewerkers en klanten die zich hebben begeven in de
organisatie (van Wagenberg 2009b). Meer klanten betekent meer energieverbruik binnen
de hospitality activiteiten, zoals bijvoorbeeld de bedrijfskantine. Het energieverbruik
wordt op de volgende grove wijze gestandaardiseerd:
Gemiddelde van aanwezige medewerkers per dag over een kwartaal + gemiddelde
aanwezige gasten per dag over een kwartaal / gemiddelde energieverbruik per dag
Door gebruik te maken van een kwartaal worden uitschieters, zowel hoog als laag
verbruik, teruggebracht tot een gemiddelde. Tevens wordt hierdoor ook de invloed van
de seizoenen duidelijk. Het is te verwachten dat in de zomertijd, wanneer veel personeel
vakantie heeft, het verbruik beduidend lager ligt dan in de winter. Indien het personeel
verspreid over het jaar vakantie neemt zal dit verschil kleiner uitvallen.
Het is tevens niet mogelijk om het verbruik van ecostroom door de hospitality activiteiten
te benoemen. Door gebruik te maken van de hierboven genoemde standaardisatie en het
percentage ecostroom, ingekocht door de gehele organisatie ten opzichte van de totale
energie, wordt het verbruik van ecostroom (in kWh) berekend. Als de gehele organisatie
30% ecostroom gebruikt dan is dat natuurlijkerwijs ook het geval voor de hospitality
activiteiten. Dit wordt als volgt berekend: standaardiseringgetal energie * 0.3 = gebruik
van ecostroom per dag per klant. Het eco-energieverbruik wordt op de volgende grove
wijze gestandaardiseerd:
Standaardiseringgetal energie * percentage ecostroom t.o.v. totale energie
Indien het gestandaardiseerde energieverbruik dermate hoog is, wordt aangeraden een
diepergaand onderzoek in te stellen d.m.v. experts. Het doel van deze standaardisatie is
op een grove manier aangeven wat de situatie is betreffende het energieverbruik.
Doordat er op het moment van de ontwikkeling van het instrument nog geen gegevens
beschikbaar zijn, is het nog niet mogelijk om een norm te stellen die goed, redelijk of
slecht aangeeft.
Water
Net zoals bij het energiegebruik is voor het watergebruik gebruik gemaakt van de GRI en
Milieubarometer.
Concluderend is de uitwerking van de GRI, net zoals bij het thema energie, erg
gedetailleerd. Het is mogelijk om aan te geven van welke waterbronnen water wordt
gebruikt en of dit significante gevolgen heeft voor andere gebruikers. Dit gaat echter een
stap te ver voor dit instrument. Hier volstaat met het aangeven van het
drinkwaterverbruik, zoals dat wordt geleverd door zuiveringsbedrijven. Voor de
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hospitality activiteiten kan de Milieubarometer gebruikt worden omdat hier alleen naar
drinkwater wordt gekeken. Voor een zelfevaluatie-instrument voor de gehele facilitaire
organisatie is het aan te raden om de verschillende waterbronnen te gebruiken omdat
hier mogelijkheden liggen. Een voorbeeld hiervan is “grijs”water (afvalwater) gebruiken
voor het toilet.
Bij het waterverbruik is sprake van hetzelfde probleem als bij het energieverbruik. Een
organisatie heeft vaak alleen maar een afrekening het totale waterverbruik van de gehele
organisatie. Het is dus niet in staat om het verbruik van alleen de hospitality activiteiten
te benoemen. Ook bij dit thema wordt aangenomen dat het waterverbruik een relatie
heeft met het aantal medewerkers en klanten die zich hebben begeven in de organisatie.
Meer klanten betekent meer waterverbruik door de hospitality activiteiten, zoals de
bedrijfskantine. Het waterverbruik wordt op de volgende grove wijze gestandaardiseerd:
Gemiddelde van aanwezige medewerkers per dag over een kwartaal + gemiddelde
aanwezige gasten per dag over een kwartaal / gemiddeld waterverbruik per dag
Conclusie input
De SenterNovem criteria worden gebruikt, als onderdeel van het instrument, bij gebrek
aan duidelijk geformuleerde duurzaamheidbepalingen voor duurzaam inkoop. Voor de
thema’s energie en water is de GRI te gedetailleerd bevonden. Deze thema’s worden
d.m.v. standaardisatie in een kengetal meetbaar gemaakt. Het gemiddelde van
medewerkers en aanwezige gasten over een kwartaal worden gebruikt bij deze
standaardisatie.
(C) Throughput facilitair proces; De elementen
In de throughput worden de elementen doelen, cultuur, structuur en technologie
achtereenvolgens behandeld.
Doelen facilitaire organisatie
In deze subparagraaf wordt het element van Harrison uitgewerkt. Een indeling is
gemaakt op basis van termijnen in jaren.
Doelen omvat niet alleen; wat men graag wil bereiken, maar ook de manier waarop men
de gestelde doelen denkt te realiseren. “Doelen” heeft raakvlakken met het begrip beleid.
Beleid kan gedefinieerd worden als “het aangeven van de richting en middelen waarmee
het management de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren” (Kleijn & Rorink,
2005 p.11). De voorkeur wordt hier gegeven aan het woord “beleid”.
In het model van Harrison heeft “beleid” alleen invloed op de throughput. De facilitaire
organisatie dient tevens beleid te ontwikkelen voor input en output. In het onderzoek
wordt daarom beleid bij de input, throughput en output meegenomen. Verder kan
onderscheid
gemaakt
worden
tussen
langetermijn-,
middellangtermijnen
korttermijnbeleid voor de facilitaire organisatie. Waarbij het aantal jaren van de termijn
en het hiërarchische niveau de belangrijkste kenmerken zijn. Een korte toelichting:
Langetermijnbeleid voor facilitaire organisatie
Beleid opgesteld door het top management voor een termijn van vier jaar of langer,
waarin het opstellen van een missie en visie belangrijke aspecten zijn (Kleijn & Rorink,
2005 p.12).
Aangezien in dit project het onderzoekssubject de aansturing van hospitality activiteiten
zijn, is het niet relevant om te beoordelen of beleid is geformuleerd voor de langetermijn.
Dit dient de directie van de facilitaire organisatie te beschrijven en zegt niets over de
wijze waarop de hospitality activiteiten met duurzaamheid omgaan.
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Middellangtermijnbeleid
Beleid opgesteld door het middenkader voor een termijn van twee à drie jaar. Hierin
worden de middelen die gebruikt worden voor de realisatie van het langetermijnbeleid
benoemd (Kleijn & Rorink, 2005 p.12).
Indicator:
Meerjarenplan opgesteld waarin de strategische doelen worden
vertaald in middellangetermijn, waarbij aandacht wordt besteed aan
dimensie planet in de hospitality processen
Beleid opgesteld ten aanzien van inzet middelen, bewaking,
uitvoering en voortgang, waarbij aandacht wordt besteed aan
dimensie planet in de hospitality processen
Korttermijnbeleid
Beleid opgesteld door operationeel management voor een termijn van maximaal één
jaar. Hierin worden de uitvoeringsplannen en activiteiten benoemd (Kleijn & Rorink, 2005
p.12).
Indicator:
operationele uitvoeringsplannen waarin de dimensie planet in de
hospitality processen een onderdeel uitmaken
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat doelen grote raakvlakken heeft met het begrip beleid. In
dit onderzoek is gekozen voor het begrip beleid. Tevens is de conclusie getrokken dat
langetermijnbeleid buiten de scope van het onderzoek ligt. Indicatoren voor
middellangetermijn- en korttermijnbeleid worden meegenomen in het zelfevaluatieinstrument.
Cultuur van de facilitaire organisatie
De typologieën van Deal en Kennedy (1982), Harrison (1972) en Cramer & Van der
Heijden (2005) zijn bestudeerd. Geconcludeerd wordt dat element cultuur niet relevant is
voor het zelfevaluatie-instrument. De voorgestelde maatregelen om de duurzaamheid te
verbeteren hebben een operationeel karakter. Bovendien toepasbaar binnen elke
organisatie.
Structuur van de facilitaire organisatie
De structuurconfiguratie van Mintzberg (1983) is bestudeerd. Het werd duidelijk dat deze
theorie niet aansluit bij de hospitality processen in de facilitaire organisatie. Het was niet
mogelijk om aan te geven welke structuur maatregelen voor de planet kant van de
hospitality processen genomen konden worden. De voorgestelde maatregelen om de
duurzaamheid te verbeteren hebben een operationeel karakter. Bovendien toepasbaar
binnen elke organisatie.
Technologie van facilitaire organisatie
Onder “technologie” worden hier de machines verstaan. Gezocht is naar
duurzaamheidcriteria van machines en maatregelen die genomen kunnen worden om
verbruik van energie, water en afval te verminderen. Zoals beschreven staat speelt
SenterNovem een belangrijke rol bij het opstellen van de indicatoren voor
drankenautomaten en grootkeukenapparatuur. Het informatieblad Horeca (Infomil, 1998)
publiceerde artikelen over maatregelen voor cateringbedrijven, restaurants etc.
Daarnaast zijn de www.duurzaammkb.nl en www.milieuzorgoverheden.nl onderzocht op
bruikbare adviezen. Duurzaammkb.nl is een initiatief van Stichting Stimular. Sinds 2000
houdt men zich hier bezig met Duurzaam Ondernemen. Op deze site staan
besparingstips. Milieuzorgoverheden.nl is een website waar milieuzorgcoördinatoren van
gemeenten informatie uitwisselen.
Voor de operationalisatie van het onderdeel persoonsvervoer werd gemaakt van het
document Vervoermanagement met bedrijven (Infomil, 2007). Het geeft verschillende
maatregelen die organisaties kunnen nemen om de milieubelasting van hun vervoer te
verminderen.
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Conclusie
Voor dit element waren geen bruikbare theorieën beschikbaar. Daarom zijn deze
indicatoren voor dit instrument op basis van genoemde informatie ontwikkeld.
(D) Output facilitair proces
Output is de laatste procesfase in de opensysteembenadering.
Producten en diensten zijn output van processen. Ook afval is een output. Dit ontstaat
nadat de transformatie heeft plaats gevonden van de input naar de output. In dit
onderzoek wordt de wijze waarop de facilitaire organisatie het afvalmanagement uitvoert,
een onderdeel van het zelfevaluatie-instrument.
Het managen van afval begint bij de input door bijvoorbeeld gericht inkopen van
producten. Dit is preventie van afval en is beschreven bij de input. In de throughput
spelen de procedures (beleid) opgesteld voor de medewerkers, invloed uit op het afval.
Als eenmaal afval is ontstaan is bij de output, dient het vervolgens op een goede manier
verwerkt te worden, middels afvalscheiding.
Sprake is dus van afvalpreventie en afvalscheiding. Afvalpreventie vindt plaats bij de
input, afvalscheiding bij de output. De wijze waarop de facilitaire organisatie het
afvalmanagement uitvoert is nader uitgewerkt door gebruik te maken van de GRI,
Milieubarometer en Informatieblad Horeca.
Afvalwater
De GRI heeft een indicator opgesteld die kwaliteit van afvalwater beschrijft. In de
hospitality activiteiten wordt door het plaatsen van een slibvangput of een vetafscheider
het afvalwater minder milieubelastend (Informatieblad Horeca). Verder geeft de GRI aan
dat afvalwater niet direct geloosd dient te worden. Het kan als input dienen in een ander
proces op dezelfde of andere locatie. Hierdoor wordt het afvalwater nogmaals gebruikt.
Indicator:
Indicator:
Indicator:

Aanwezigheid slibvangput
Aanwezigheid vetafscheider
aantal m³ afvalwater dat wordt gezuiverd voor hergebruik

Afvalstoffen
Vanuit de Milieubarometer is bepaald welke stoffen een rol spelen in de hospitality
activiteiten. De GRI en Milieubarometer benoemen allebei niet de mogelijkheid van
afvalpreventie. Dit punt wordt opgenomen in het zelfevaluatie-instrument. Afvalpreventie
wordt gezien als het zoveel mogelijk voorkomen, dan wel beperken van afval (Infomil,
2009). Dit punt is al benoemd in de input.
Een organisatie heeft vaak alleen een afvalrekening voor de gehele organisatie. Door
middel van standaardisatie wordt dit probleem opgelost. Deze standaardisatie wordt op
dezelfde wijze uitgevoerd als bij het energie- en waterverbruik.
Gemiddelde van aanwezige medewerkers per dag over een kwartaal + gemiddelde
aanwezige gasten per dag over een kwartaal / gemiddelde “afvalstroom” in kg per dag
Conclusie
Een scheiding tussen afvalpreventie en afvalscheiding is mogelijk. Afvalpreventie speelt
een rol bij de input, waarbij afscheiding bij de outputfase gebeurt. Voor de afvalstof
afvalwater zijn indicatoren benoemd, de overige relevante afvalstoffen zijn
gestandaardiseerd. Dit heeft plaats gevonden op dezelfde wijze als het energie- en
waterverbruik.
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3.1.4 Conclusies m.b.t. operationalisatie middels de
opensysteembenadering
Men kan stellen dat:
-

-

de omgevingsfactoren minder invloed uitoefenen dan werd verondersteld waardoor
het wettelijke kader als afzonderlijk deel van het zelfevaluatie-instrument kwam te
vervallen. Geen onderscheid wordt gemaakt tussen een wettelijk en aanvullend
gedeelte;
beleid bleek niet alleen te worden opgesteld voor throughput, maar ook voor in- en
output. Langetermijnbeleid zal buiten beschouwing gelaten;
de theorieën voor cultuur en structuur zijn niet bruikbaar voor de inrichting van het
instrument;
het element technologie gaat over machines en de bijbehorende maatregelen.

Na de operationalisatie is het mogelijk om de thema’s benoemd in paragraaf 3.1.1. te
koppelen aan de hospitality activiteiten in paragraaf 2.2.2. Dit om vervolgens te bepalen
welke thema’s relevant zijn voor deze activiteiten. In tabel 5 is zichtbaar dat afgezien
van water, alle thema’s relevant zijn voor de hospitality activiteiten. Elke activiteit
gebruikt producten, energie en heeft afval. Voor persoonsvervoer zijn alleen de
maatregelen opgenomen die het brandstofverbruik verminderen.

Thema’s →
Facilitaire
activiteiten ↓
Secretariaat en
receptie / Help
desk services
Restauratieve
diensten
Organisatie van
vergaderingen
Persoonsvervoer

Input
Gebruik/
Inkoop
grondstoffen
X

Throughput/ Elementen
EnergieWatermaatregelen maatregelen
X

X

X

X

X

Output
Afval
management
X

X

X
X

X
Tabel 5 Koppeling thema's en processen

3.1.5 Keuze van meetmethode
Nadat de indicatoren waren opgesteld werd de meetmethodiek ingericht. De organisaties
dienen tot een oordeel over hun milieuprestaties van de hospitality activiteiten te komen.
Er zijn verschillende manieren om MVO te meten. In deze paragraaf wordt bekeken of ze
bruikbaar zijn als het zelf-evaluatie instrument. Allereerst wordt ingegaan op de aanpak
van Cramer et. al (2001, p9), daarna op het INK model. Tot slot wordt de opvatting van
de project board van dit project uitgelegd.

Cramer
Hier worden vier verschillende niveaus onderscheiden om duurzaamheid te meten (zie
fig. 7).
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Figuur 7 Score Cramer methodiek

De volgende kanttekening kan hierbij worden gemaakt. Niveau 1 geeft aan dat de
onderneming presteert op, of onder, het niveau van vigerende wetgeving. Dit is een
onjuiste indeling omdat het twee verschillende niveaus zijn. Als een organisatie niet
voldoet aan de wetgeving krijgt deze net zoveel punten als een organisatie die voldoet
aan de wetgeving maar verder geen MVO activiteiten onderneemt. Dit is op zijn minst
gezegd discutabel.
Niveau twee geeft aan dat de organisatie voldoet aan de normen die men gebruikelijk
acht, in een bepaalde sector. Voor de hospitality activiteiten is geen “common practice”
bekend. Ook spelen internationale standaarden en ontwikkelingen bij deze activiteiten
geen rol, niveau drie. De focus in dit onderzoek ligt bij de Nederlandse kantoorhoudende
organisaties, waardoor internationale standaarden niet relevant zijn.
Concluderend is deze meetmethode niet geschikt voor de hospitality activiteiten.
Verschillende kenmerken, common practise en internationale standaarden, zijn hier niet
relevant bevonden.
INK
Het Instituut Nederlandse Kwaliteit Model (INK) is een managementmodel met als doel
organisaties te laten excelleren. Het is niet noodzakelijk het gehele model verder toe te
lichten. Enkel de beoordelingswijze van het INK mogelijkerwijs staat centraal. Een
vijfpuntsschaal wordt gebruikt bij de beoordeling van de verschillende deelgebieden. Dit
is tevens bruikbaar voor beoordeling van de verschillende thema’s van de hospitality
processen. Deze manier van beoordelen is een (ordinale) rating scale, waardoor het
mogelijk is om tot een totaalscore te komen (Brinkman 2000). Tevens kan op een
kwantitatieve manier inzicht ontstaan hoe de hospitality activiteiten omgaan met
duurzaamheid.
Projectboard
Vanuit de projectboard is aangegeven om in dit onderzoek gebruik te maken van een
beoordelingswijze waarbij gekozen kan worden tussen “ja” en “nee”. “Ja” betekent dat
aan de indicator wordt voldaan. Waarbij “nee” niet wordt voldaan aan de indicator. “Niet
van toepassing” geeft de organisatie de mogelijkheid om een indicator buiten
beschouwing te laten. De keuze is gemaakt om doormiddel van uitersten (zwart/wit
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denken) de indicatoren te kunnen beoordelen. Bij een aantal indicatoren is het mogelijk
dat de organisatie maar deels voldoet. Als meer dan 50% wordt voldaan aan de indicator
dient door de organisatie “ja” ingevuld te worden. Wordt minder dan 50% voldaan dan
dient “nee” te worden ingevuld.
Conclusie
De beoordelingswijze van Cramer en het INK zijn besproken. Het INK model sluit in
eerste instantie het beste aan, bij het onderzoek. Echter, beide beoordelingswijzen
worden niet toegepast. Bij de invulling door middel van de INK beoordelingswijze,
verondersteld de projectboard dat geen duidelijke conclusies getrokken kunnen worden.
Omdat organisaties waarschijnlijk rond het gemiddelde beoordelen en geen gebruik
zullen maken van de uitersten antwoorden. De beoordeling van de indicatoren zal
geschieden door middel van ja, nee en niet van toepassing mogelijkheden. Hierdoor
worden de indicatoren “zwart-wit” beoordeeld.
3.1.6 Resultaat concept zelfevaluatie-instrument 1
De operationalisatie en de bijbehorende conclusies hebben geleid tot de samenstelling
van concept versie 1 van het zelfevaluatie-instrument (zie bijlage 1), opgebouwd op
basis van literatuurstudie. In deze opbouw (figuur 8) vormen de procesfasen en het
onderdeel beleid de basis. Hiermee is de laatste deelvraag “welke indicatoren binnen het
onderdeel planet dienen opgesteld te worden voor het meetbare maken van
milieuprestaties van de hospitality activiteiten van de kantoorhoudende facilitaire
organisaties?”, middels de literatuurstudie beantwoord. De weergave van het instrument
wordt vervolgens nader toegelicht. Hierbij komt de procesfasen, beleid en de relaties aan
bod.

Figuur 8 Opbouw concept zelfevaluatie-instrument 1

Procesfasen
Aan de onderkant van de figuur staan de beide processen; hospitality en vervoerproces.
Deze processen hebben een input, throughput en output. De onderdelen benoemd onder
de procesfasen zijn herleid van Harrison met de toevoeging van afval bij de output.
Grondstoffen zijn producten die in het proces worden gebruikt en aan het eind van het
proces afval zijn geworden. Een voorbeeld hiervan is papier en inktpatronen voor de
receptie.
Beleid
Om de procesfasen heen staat het onderdeel beleid aangegeven, waaronder plannen,
kengetallen en (duurzaam)inkopen zijn benoemd. Met plannen worden de
besparingsplannen voor energie, water en vervoersplan etc. bedoeld. Deze plannen
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gelden voor de gehele hospitality activiteiten. Met de kengetallen wordt inzicht verschaft
in gebruik van energie, water en productie afval. Dit geschiedt d.m.v. een
standaardisatiegetal, op een grove wijze. Met inkoop wordt hier het duurzaam inkopen
bedoeld waarbij gekeken wordt naar de duurzaamheidcriteria. Hier wordt de visie van de
hospitality processen met betrekking tot inkopen besproken.
Relatie onderdelen
De pijlen geven de relaties weer van het onderdeel beleid en de procesfasen. De plannen
in de throughput zijn bijvoorbeeld energiebesparingplannen. Indien kengetallen
opgesteld zijn vanuit de throughput en de output, zoals energiegebruik en afvalstroom,
kan vervolgens terugkoppeling plaats vinden naar het onderdeel beleid.
Duurzaam inkopen heeft een relatie met de grondstoffen die worden gebruikt in het
proces. In de relatie met beleid en inkopen wordt enkel gekeken naar de producten die
de hospitality processen inkoopt. Door middel van het vragen naar duurzaamheidcriteria
wordt verondersteld dit onderdeel te ondervangen.

Resultaat: Concept zelfevaluatie-instrument 1 (zie bijlage 1)
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4

Ontwerp concept 2 empirische gefundeerd

In dit hoofdstuk komen de doorgelopen onderzoeksmethodieken en de resultaten van het
empirisch onderzoek aan bod. Het concept zelfevaluatie-instrument 1 is voorgelegd aan
de focusgroep. Geëvalueerd in fase 4/1, waardoor het via iteratie terug komt in fase 2/2,
waarin het tweede concept ontworpen is. Allereerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan op
de resultaten van de focusgroep, gevolgd door resultaten van een expert vanuit de
focusgroep. Tot slot is de interne betrouwbaarheid beproefd bij twee organisaties. Deze
stappen hebben geresulteerd in een tweede concept van het zelfevaluatie-instrument,
gebaseerd op empirisch onderzoek.

4.1

Fase 3/1: Verzameling van gegevens focusgroep

Deze paragraaf behandelt de verzameling van gegevens door middel van een focusgroep
bijeenkomst. Kort wordt ingegaan op het verloop van de bijeenkomst.
Concept zelfevaluatie-instrument 1 is voorgelegd aan de focusgroep op 15 juli 2009 (zie
bijlage 1). De deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun MVO ervaring, interesse of
omdat MVO een onderdeel is in hun portefeuille binnen de organisatie. Grote verschillen
in achtergronden en disciplines van de deelnemers zijn te herkennen. Zowel deelnemers
vanuit de wetenschap als praktijk, maar ook aanbiedende en vragende partijen waren
aanwezig. Een voordeel hiervan is dat concept 1 vanuit verschillende invalshoeken is
bekeken en vervolgens feedback ontvangen is. Het gehele verslag met o.a. deelnemers
en resultaten is opgenomen in bijlage 2.
Het oorspronkelijke doel van de bijeenkomst was om de indicatoren per “blok” door te
lopen, waarbij men opmerkingen kon plaatsen. Dit is echter maar den dele gelukt. Veel
discussie heeft plaats gevonden over de methodiek en aanpak van dit onderzoek, terwijl
dit niet het doel was. Verder heeft ook discussie plaats gevonden over de
aandachtsgebieden zoals vervoer etc. binnen hospitality.

4.2

Fase 4/1: Evaluatie concept zelfevaluatie-instrument 1

Deze paragraaf behandelt de evaluatie van het concept zelfevaluatie-instrument 1. De
deelvraag welke verbeteringen geeft de focusgroep ten aanzien van het instrument?,
wordt beantwoord. Een korte conclusie van de bijeenkomst is weergegeven en de
verbeterpunten aangedragen door de focusgroep zijn benoemd.
De link tussen de aandachtsgebieden binnen hospitality is niet duidelijk genoeg
beargumenteerd waardoor discussie heeft kunnen ontstaan. Dit is een belangrijk leerpunt
met betrekking tot de wijze waarop de overige activiteiten van het facilitaire domein
dienen te worden uitgewerkt. Een duidelijke afgebakende link tussen een thema en het
gekozen facilitaire activiteit is essentieel.
Omdat echter relevante suggesties zijn benoemd, heeft deze discussie positief
bijgedragen aan de verbetering van het instrument. Hierdoor zijn veranderingen
aangebracht om het gebruik van het instrument te verbeteren. De volgende keuzes zijn
na de focusgroep gemaakt:
Vervoer als proces verwijdert
Het thema vervoer wordt door de focusgroep gezien als een onderdeel van Human
Resource Management en niet als onderdeel van Facility Management. De argumentatie
dat de mobiliteit van een organisatie een onderdeel van hospitality is wordt erkend. De
facilitaire organisatie heeft hier echter geen invloed op. Gekozen is om het vervoerproces
van de medewerkers naar de organisatie, te verwijderen. In een volgend project kan aan
dit thema aandacht besteedt worden. Vervoer wordt nu een onderdeel van de hospitality
processen, waarbij het betrekking heeft op organiseren van vergaderingen.
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“Checks” opnemen binnen invloedssfeer
De keus is gemaakt om alleen “checks’’ op te nemen waar de hospitality processen zelf
invloed op hebben. Het heeft geen nut om een zelfevaluatie-instrument te ontwikkelen
waarbij de eventuele maatregelen niet in de invloedsfeer van de respondent liggen.
Proces receptie/secretariaat/help desk services verwijderd
De focusgroep heeft aangegeven om het proces “receptie” te verwijderen. Het is
onmogelijk om “checks” op te stellen voor dit proces. Nadien is onderzocht of het
mogelijk is om “checks” op te stellen betreffende milieu. In de professionele literatuur
wordt geen melding gemaakt van duurzame receptie of te nemen maatregelen. Het
proces receptie/secretariaat/help desk services is verwijderd.
Kengetallen catering
Geconcludeerd is dat het enkel mogelijk is om kengetallen op te stellen betreffende het
proces restauratieve voorzieningen. Bij het opstellen van een kengetal wordt gebruik
gemaakt van het aantal afrekeningen in het restaurant. Voor de overige processen,
receptie en vergaderingen, wordt het niet mogelijk geacht om kengetallen op te stellen.
Kengetal opstellen voor duurzaam inkopen
De SenterNovem criteria spelen een belangrijke rol in concept zelfevaluatie-instrument 1.
De criteria kunnen echter in de loop van de tijd veranderen. Geadviseerd wordt om
kengetallen te gebruiken om het probleem van veranderingen in de criteria mee te
nemen. Door het opstellen van een kengetal wordt namelijk altijd gerefereerd naar de
huidige criteria die op dat moment gelden.
In het zelfevaluatie-instrument wordt expliciet verwezen naar bepaalde keurmerken. Het
is onmogelijk om alle keurmerken te benoemen in het instrument. Door gebruik te
maken van de werkwijze van SenterNovem wordt dit probleem ondervangen.
SenterNovem benoemt keurmerken als voorbeeld en laat ruimte over voor onbekende
keurmerken. Deze onbekende keurmerken kunnen eveneens goed zijn voor het milieu.
Maturity ladder opstellen
De focusgroep geeft aan dat het moeilijk te bepalen is of een organisatie duurzaam is.
“Betekent het als een organisatie aan twee “checks” voldoet, dat deze minder aandacht
aan milieu besteedt, dan een organisatie die aan drie “checks” voldoet?” Door het
opstellen van een maturity ladder is het mogelijk om dit meetbaar te maken.

4.3

Fase 2/2: Ontwerp van concept zelfevaluatie-instrument 2

Na de feedback van de focusgroep is het zelfevaluatie-instrument aangepast. De
aanpassingen worden vervolgens beschreven. Ingegaan wordt op de maturity ladder en
SenterNovem criteria. Tevens zijn problemen ondervonden bij het opstellen van de
maturity ladder betreffende het aspect afval. In de literatuurstudie zal hier verder op
worden ingegaan.
Maturity ladder
Een maturity ladder is een “framework that describes, for a specific area of interest, a
number of levels of sophistication at which activities in this area can be carried out”
(Tapia, 2007 p.2). Het is noodzakelijk dat duidelijke oplopende niveaus onderscheiden
worden. Voor de facilitaire organisaties wordt het dan zichtbaar op welk niveau men
scoort. Hierdoor is tevens verbetering mogelijk d.m.v. het opschuiven naar een volgend
niveau. In het zelfevaluatie-instrument 1 was deze mogelijkheid niet aanwezig, omdat
alleen losse indicatoren waren opgesteld. Het opstellen van een maturity ladder heeft een
grote verandering plaats gevonden in de ontwikkeling van het instrument. Andere vragen
dienden gesteld te worden en indicatoren zijn samengevoegd tot een niveau. Tevens
wordt de context van de facilitaire organisatie meegenomen, waardoor beter inzicht
ontstaat in deze organisatie. Het is mogelijk om verbanden te leggen in het instrument.
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Een voorbeeld; opgesteld duurzaam inkoopbeleid dient zijn uitwerking te hebben op de
aangekochte producten. Dit zal zichtbaar moeten zijn in het instrument.
Vervolgens is de maturity ladder ontwikkeld. Waarbij vier aparte indicatoren uit het
concept zelfevaluatie-instrument 1, omgezet zijn naar één aspect met vier niveaus. Het
gebruiken van vier niveaus biedt de mogelijkheid om naast de extreme, zowel laag als
hoog, nog twee tussenmogelijkheden aan te bieden. Het concept zelfevaluatie-instrument
2 is hierdoor compacter geworden.
Tijdens het opstellen van de ladder is inzicht ontstaan welke onderdelen afwezig waren.
Een voorbeeld hiervan is, dat bij bepaalde aspecten vanuit concept zelfevaluatieinstrument 1, drie niveaus te onderscheiden waren in plaats van vier. Vervolgens is de
literatuur bestudeerd om het “gemiste niveau” te kunnen opnemen. Hierdoor is het
concept zelfevaluatie-instrument 2 betrouwbaarder en meer valide geworden.
SenterNovem
Het concept zelfevaluatie-instrument 1 bestond uit verschillende losse onderdelen van
SenterNovem, verspreidt over het gehele instrument. Door kengetallen te gebruiken voor
de SenterNovem criteria is het concept zelfevaluatie-instrument 2 verkort. De criteria van
SenterNovem zijn in concept 2 ondervangen in drie vragen.

4.3.1 Literatuurstudie
Het bleek niet mogelijk te zijn om vanuit het concept zelfevaluatie-instrument 1 het
aspect afval (output) te transformeren naar het concept zelfevaluatie-instrument 2 met
bijbehorende vier niveaus. De literatuur is vervolgens bestudeerd. Een bruikbare
opschaling van afval is gevonden in de “ladder van Lansink”. Lansink geeft de volgende
volgorde van afvalbeheer weer;
1.preventie (voorkom het ontstaan van afval)
2.preventie (ontwerp producten met het oog op afvalpreventie en nuttige
toepassing)
3.nuttig toepassen door producthergebruik;
4.nuttig toepassen door materiaalhergebruik;
5.nuttig toepassen als brandstof;
6.verwijderen: verbranden
7.verwijderen: storten (VROM, 2009b)
Aangezien de hospitality processen geen producten ontwerpen is punt 2 (ontwerp
producten) achterwege gelaten. Punten 5 tot en met 7 zijn samengebracht tot het
begrip; niet scheiden van afval. Hierdoor is uiteindelijk de volgende indeling gebruikt in
het instrument:
1. niet scheiden van afval;
2. materiaalhergebruik;
3. producthergebruik;
4. afvalpreventie.
Deze operationalisatie van afval is verder aangevuld met voorbeelden van Infomil.

4.3.2 Expert
Na de focusgroep en het uitvoeren van literatuurstudie, heeft een interview plaats
gevonden met een deelnemer van de focusgroep. Deze persoon fungeerde als expert.
Samen met de onderzoeker zijn de bijeenkomst en de geformuleerde conclusies
besproken. Tevens is het concept zelfevaluatie-instrument 2 als zijnde maturity ladder
besproken.
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De expert deelde de conclusies en heeft een aantal opmerkingen geplaatst over de eerste
versie, die vervolgens zijn aangepast in concept zelfevaluatie-instrument 2:
- De expert heeft twijfels geuit over duurzame cursussen, maar heeft geadviseerd
het te laten opnemen;
- Procedures (beleid) aangepast in de throughput fase van het instrument,
waardoor de opschaling duidelijker is geworden;
- Plaatsing energiemeters aangepast door toevoeging elektronische meters;
- Secretariaat/receptie/help desk als proces verwijdert, geen duidelijke opschaling
is mogelijk en de indicatoren liggen niet in de invloedssfeer van hospitality;
- Afvalwater verplaatst naar output;
- Toevoeging onderdeel koffiecorner bij output fase;
- Toevoeging kengetal per FTE.

4.3.3 Beproeving interne betrouwbaarheid
Na de aanpassing van het concept zelfevaluatie-instrument 2, op basis van de
opmerkingen van de expert, is de interne betrouwbaarheid beproefd in de praktijk. Voor
de beproeving van de interne betrouwbaarheid zijn twee grote organisaties gebruikt. In
deze paragraaf wordt hier op ingegaan.
Resultaat beproeving organisatie 1
Organisatie 1 betreft een grote organisatie. Zoals in de methodologie staat beschreven is
de organisatie vooraf aan het interview gevraagd het instrument in te vullen. Op deze
manier kan de onderzoeker, het instrument samen met de respondent nogmaals invullen
en inzicht krijgen of de respondent de aspecten in het instrument heeft begrepen zoals
de onderzoeker deze bedoeld heeft.
De organisatie heeft vooraf niet het gehele instrument ingevuld. Bepaalde gegevens
waren niet bekend omdat de catering is uitbesteed. Na overleg met de cateringpartner,
heeft de organisatie echter nog enkele gegevens kunnen toevoegen. Tijdens het gesprek
met de onderzoeker zijn de overige niet ingevulde aspecten samen alsnog ingevuld. Het
doel van een onafhankelijk door de organisatie ingevuld instrument en een instrument
invullen samen met de onderzoeker is dus niet gerealiseerd. De onderzoeker heeft toen
besloten om tijdens het bezoek constant per aspect te vragen wat de respondent er
onder verstond. Geprobeerd is te beoordelen of de gedachtegang van de respondent
overeenkwam met de onderzoeker. De interne betrouwbaarheid is op deze wijze toch
besproken, zonder het resultaat van twee ingevulde instrumenten.
Een aantal aspecten waren volgens de Facility Manager onduidelijk of niet haalbaar. Deze
zijn dan ook aangepast. Bij bijvoorbeeld het energiebesparingplan gaf de respondent
voorbeelden op organisatiebreed niveau. Het is een duidelijke indicator dat de
respondent op dit aspect niet specifiek voor de hospitality activiteiten heeft ingevuld. De
interne betrouwbaarheid is op dat punt nog niet goed. De respondent moet telkens
duidelijk voor ogen hebben dat het alleen gaat over de hospitality activiteiten. Bij een
aantal aspecten is derhalve het woord “specifiek” toegevoegd. Om duidelijk aan te geven
dat het alleen hospitality activiteiten betreft. Bij de overige aspecten is geen verschil
tussen de onderzoeker en de respondent. Concluderend is de interne betrouwbaarheid
goed te noemen.
Beproeving organisatie 2
Organisatie 2 betreft een grote organisatie. Zoals in paragraaf 1.4.3, staat beschreven
hebben twee respondenten binnen één organisatie voorafgaand aan het interview
onafhankelijk van elkaar het instrument ingevuld. De functie van de respondenten binnen
de organisatie, is manager catering en chef kok. De twee ingevulde instrumenten zijn
tijdens het interview met elkaar vergeleken, waardoor inzicht is ontstaan of begrippen of
onderdelen op verschillende manieren te interpreteren zijn.
Een aantal aanpassingen zijn verricht die het instrument hebben verbeterd en
verduidelijkt. Zowel inhoudelijk als woordkeuzes. De chef-kok had gezien zijn functie
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minder inzicht op het aspect beleid, en heeft hierover dan ook minder kunnen invullen.
Het verschil tussen de gegeven antwoorden met de manager kan daarom niet gezien
worden als een onduidelijk onderdeel van het instrument. Bij het aspect
energiemaatregelen was ook een verschil. Dit aspect bezit een aantal voorbeelden. Eén
respondent dacht dat alle genoemde maatregelen in een niveau uitgevoerd diende te
worden. Dit is een misverstand. Deze maatregelen zijn opgenomen als zijnde
voorbeelden.
Het aspect besparingplan energie was niet duidelijk. De respondenten waren in de
veronderstelling dat het besparingsplan organisatie breed beoordeeld moest worden,
i.p.v. specifiek op hospitality activiteiten. Deze onduidelijkheid was ook aan de orde bij
organisatie 1. De onderzoeker heeft aangegeven hoe dit aspect bedoeld is. Hierdoor is de
score van niveau 2 naar niveau 1 veranderd. Tevens is een verandering aangebracht in
het instrument om dit te verduidelijken.
Geconcludeerd kan worden dat het instrument geïnterpreteerd wordt door de
respondenten zoals de onderzoeker het heeft bedoeld. De aspecten die verschillend
waren tussen de onderzoeker en respondenten zijn aangepast. De interne
betrouwbaarheid van het instrument is goed te noemen.
Conclusie beproeving interne betrouwbaarheid
Naar aanleiding van de bovenstaande beproevingen zijn de volgende acties ondernomen
om concept zelfevaluatie-instrument 2 te verbeteren:
Bij
de eerste voetnoot worden
voorbeelden
genoemd
van
andere
duurzaamheidkeurmerken;
Voetnoot geplaatst die aangeeft dat externe medewerkers meegenomen dienen te
worden in de benoeming van de totale FTE’s;
De vragen over fte’s, netto omzet en balanstotaal zijn van open vragen veranderd
in gesloten vragen;
Voetnoot geplaatst bij duurzaam inkopen die aangeeft dat het gaat om de
uitdrukking van percentage van het inkoopvolume van dat jaar;
Duurzaam inkopen: normering van de ladder aangepast omdat het verschil tussen
de percentrages te groot was;
Verduidelijking dat het besparingsplan alleen gaat over restauratieve
voorzieningen door het toevoegen van het woord “specifiek”;
De normering en de bijlagen zijn aangepast zodat de organisatie alleen de
“voldaan” antwoorden dient te tellen bij relevante criteria. Vervolgens wordt een
percentage berekend;
Slibvanger is verplaatst van niveau 3 naar niveau 1, omdat deze (bijna) altijd
verplicht is. Verder is het aspect uitgebreid met een maatregel namelijk
doseersysteem schoonmaak;
Vergaderingen: aspect energiemaatregelen is aangepast. Audiovisuele middelen is
toegevoegd omdat dit in de invloedsfeer ligt. Tijdsklok klimaatbeheersing is
verwijderd omdat het niet haalbaar is.

4.3.4 Conclusie fase 2/2: Ontwerp concept zelfevaluatie-instrument 2
De eerste versie van het zelfevaluatie-instrument is voorgelegd aan een focusgroep. De
belangrijkste conclusies waren als volgt; verwijdering van persoonsvervoer, indicatoren
opstellen in de invloedssfeer van hospitality en het opstellen van een maturity ladder.
Een grote verandering heeft plaats gevonden bij de maturity ladder. Vragen dienden
anders gesteld te worden. Verder wordt de context van de facilitaire organisatie
meegenomen. Een korte literatuurstudie heeft plaats gevonden voor een goede
opschaling van afval. De “ladder van Lansink” is hiervoor gebruikt. Het zelfevaluatieinstrument als zijnde maturity ladder is voorgelegd aan een expert. Verschillende niet
relevante aspecten zijn verwijderd. Als laatste heeft een beproeving van de interne
betrouwbaarheid plaats gevonden bij twee organisatie. Kleine aanpassingen zijn verricht.
Geconcludeerd kan worden dat de interne betrouwbaarheid goed te noemen is.
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4.3.5 Resultaat concept zelfevaluatie-instrument 2
De genomen stappen in de deze fase hebben verschillende aanpassingen
teweeggebracht. Dit heeft geleid tot het concept zelfevaluatie-instrument 2. In deze
paragraaf wordt ingegaan op de opbouw van het zelfevaluatie-instrument 2, met daarbij
als onderdeel de maturity ladder.
Opbouw van het concept zelfevaluatie-instrument 2
Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit een aantal onderdelen. Het eerste onderdeel is
de toelichting. De afbakening van het zelfevaluatie-instrument, inhoud instrument, doel
en doelgroep worden besproken. Het tweede onderdeel is het instructieblad. De
methodiek van het beoordelen komt d.m.v. voorbeelden, aan bod. Het derde onderdeel is
het belangrijkste onderdeel, namelijk de vragenlijst. De vragenlijst is opgebouwd uit:
Algemene informatie over de organisatie en kantoorpand
Maturity ladder
Scoreblad
Bijlagen

o
o
o
o

Bij de algemene informatie wordt ingegaan op de context van de totale organisatie. De
grootte
van
de
organisatie
wordt
bepaald
alsmede
aanwezigheid
van
milieumanagementsysteem etc. Tevens wordt inzicht verschaft in het aantal
lunchgebruikers van het kantoorpand waarvoor het instrument wordt ingevuld.
In de maturity ladder dient de respondent de hospitality activiteiten te beoordelen. Dit
gebeurt aan de hand van het volgende model (fig. 9) met bijbehorende aspecten, zoals
grondstoffen, kengetallen, etc. Voor elk aspect zijn vier niveaus in de maturity ladder
opgesteld.

Input
-

-

Beleid
Grondstoffen
o
Producten
o
Energie
o
Water
Kengetallen
Medewerkers

Throughput/De
elementen
- Beleid
- Machines
- Energiemaatregelen
- Watermaatregelen
- Vervoermaatregelen

Output
-

Beleid
Afval
Kengetallen
o Afval
o Emissie

Figuur 9 Opbouw concept zelfevaluatie-instrument 2

De scores van de aspecten dienen overgenomen te worden in de scorelijsten. Zodat een
duidelijk overzicht bestaat van de score van een organisatie. Het laatste onderdeel omvat
de bijlagen. De bijlagen ondersteunen de respondenten bij het beoordelen van de
SenterNovem criteria.

Resultaat: Concept zelfevaluatie-instrument 2 (zie bijlage 2)
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5

Evaluatie concept 2

In het vorige hoofdstuk is concept zelfevaluatie-instrument 2 ontwikkeld. Dit hoofdstuk
zal zich enerzijds richten op het verzamelen van de gegevens vanuit de beproeving in de
praktijk middels fase 3/2. Tevens wordt het instrument geëvalueerd in fase 4/2. Om te
kunnen komen tot een conclusie in hoofdstuk 6 en aanbevelingen in hoofdstuk 7.
5.1

Fase 3/2: Verzameling van gegevens beproeving praktijk

In fase 3/2 is het concept zelfevaluatie-instrument 2 beproefd in de praktijk. Gegevens
zijn verzameld over de werking van het instrument. Deze gegevens zijn de input voor de
evaluatie in fase 4/2, van het concept zelfevaluatie-instrument 2. Deze paragraaf
behandelt de verzameling van gegevens door middel van de beproeving in de praktijk.
Tevens wordt ingegaan op de geselecteerde organisaties en het verloop van de
beproeving. Het zelfevaluatie-instrument is beproefd bij zes organisaties.
De organisaties
Het doel was om zoveel mogelijk verschillende organisaties in de beproeving te laten
participeren. Benadering van de organisaties is gebeurd aan de hand van de
selectiecriteria, beschreven in paragraaf 1.4.3. Gekeken is naar de grootte van de
organisaties. Alle geselecteerde organisaties zijn tevens kantoorhoudend en hebben een
cateringactiviteit. Aan de laatste selectiecriteria, namelijk regio Gelderland, is slecht
deels voldaan. Twee van de zes organisaties komen uit andere regio’s. Tabel 6 geeft aan
welke bronnen zijn gebruikt bij de benadering. Vervolgens wordt een korte beschrijving
gegeven van de organisatie.
Een aantal organisaties had geen interesse of was niet in de mogelijkheid om deel te
nemen aan het onderzoek. Athlon Car Lease Nederland B.V en Poelmann van den Broek
waren i.v.m. verhuizingen en vakanties niet beschikbaar. Lukkien BV, Raet en Planon
B.V. hebben aangegeven geen interesse te hebben. De reden van de afwijzing is echter
niet bekend. Het is daarom niet mogelijk om te bepalen of deze organisaties een groep
vertegenwoordigen die geen interesse in het onderwerp hebben.
Bron→
→
Organisatie↓
↓
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6

Lijst top
500
X

Milieubarometer
website

Onderzoeker

X
X
X
X
X
Tabel 6 Bronnen organisaties

Organisatie 1
Een advocaten- en notarissenkantoor met locaties in zowel Arnhem als Nijmegen. Deze
middelgrote kantoorhoudende organisatie heeft een kleine facilitaire organisatie.
Organisatie 2
Een dienstverlenend familiebedrijf gericht op Legal, Finance & Process. Deze organisatie
heeft een kleine facilitaire afdeling.
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Organisatie 3
Hoofdkantoor van een multinational in de uitzendbranche. Deze organisatie is benaderd
i.v.m. het groot aantal lunchgebruikers.
Organisatie 4
Een Besloten Vennootschap. In de organisatie zijn het pensioenbeheer en -advies en het
vermogensbeheer van twee fondsen ondergebracht. Deze organisatie heeft een kleine
cateringactiviteit.
Organisatie 5
Eén van de 443 gemeentes van Nederland. Deze gemeente is benaderd omdat deze niet
specifiek de Milieubarometer ondersteund.
Organisatie 6
Tevens een gemeente. Deze organisatie is benaderd omdat specifiek de Milieubarometer
wordt ondersteund.
Beproeving in de praktijk
Het concept zelfevaluatie-instrument 2 is beproefd bij zes organisaties. De verdeling is
als volgt:
Grootte organisatie
Aantal

Klein

Middel
2

Groot
4
Tabel 7 Beproefde organisaties

De intentie van de beproeving was om verschillende grootte van organisaties en sectoren
op te nemen. Dit is ten dele gelukt. Veronderstelde kleine organisaties zijn benaderd.
Echter, tijdens het invullen van het eerste gedeelte van het instrument zijn de
organisaties gedefinieerd als middelgroot. Uiteindelijk hebben geen kleine organisaties
geparticipeerd in het onderzoek.
Desalniettemin is de verscheidenheid groot tussen de organisaties. Een organisatie kan
gedefinieerd zijn als groot maar tegelijkertijd een kleine cateringactiviteit hebben. Deze
verscheidenheid heeft positief bij gedragen aan het beproeven van het instrument.
Geprobeerd is om zoveel mogelijk extremen met elkaar te vergelijken. Binnen de
organisaties zijn een familiebedrijf, MKB en een multinational, vertegenwoordigd. Dit
geeft inzicht in de werking van het instrument bij verschillende organisaties. De
uiteindelijke gegevens die zijn verzameld, betreffen de ingevulde zelfevaluatieinstrumenten door de respondenten en het afgenomen interview. In fase 4/2 vindt op
basis van deze gegevens de evaluatie plaats.

5.2

Fase 4/2: Evaluatie concept zelfevaluatie-instrument 2

Deze paragraaf behandelt de evaluatie van het concept zelfevaluatie-instrument 2. De
deelvraag Welke verbeteringen geeft de praktijk ten aanzien van het zelfevaluatieinstrument?, wordt beantwoord. De onderdelen van het concept zelfevaluatie-instrument
2 staan beschreven in paragraaf 3.4.5. De eerste onderdelen van het concept evaluatie
instrument 2, namelijk; de toelichting, instructieblad en algemene informatie organisatie
worden allereerst afzonderlijk geanalyseerd. De analyse vindt plaats door middel van open aanmerkingen van de respondenten. De maturity ladder, als onderdeel van het
instrument, is aan de hand van zeven beoordelingscriteria beoordeeld. Ten slotte komt
de evaluatie van de interne validiteit van concept zelf evaluatie instrument 2 aan bod.
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5.2.1 Evaluatie toelichting en instructieblad
Door de respondenten zijn zowel opmerkingen als verbeterpunten aangegeven m.b.t. de
toelichting en het instructieblad. Van de in totaal zes respondenten gaf één persoon aan
het “nogal veel leeswerk te vinden” en daardoor het “overzicht kwijt te raken”. De
overige (n=5) vonden het “erg duidelijk en prettig leesbaar”.
De tijdsduur van 20-30 minuten is door de meeste respondenten (n=4) als realistisch
bevonden. Echter van deze organisaties (n=4), hebben twee organisaties niet de moeite
hoeven nemen om de gegevens van de grootkeuken apparatuur te achterhalen, omdat
zij dit niet bezitten. Bij twee andere respondenten duurde het invullen van het instrument
langer dan de gestelde tijdsduur, omdat zij de bijlage van grootkeukenapparatuur
volledig hebben ingevuld. Eén van deze twee respondenten gaf aan dat het instrument
daarom geen quick scan is. De tijdsduur is te kort om het instrument goed in te vullen.
Deze respondent doelt op het feit dat het achterhalen van kengetallen en gegevens van
machines meer tijd kost.
De tijdsduur van het instrument dient te worden verhoogd. Een tijdsduur van 30 – 45
minuten zou mogelijk kunnen zijn.

5.2.2 Evaluatie algemene informatie organisatie
De onderverdeling tussen vragen over de gehele organisatie en het huidige kantoorpand
is door alle respondenten duidelijk en als een “positief punt” ervaren.
Bij twee organisaties wordt de lunch automatisch betaald d.m.v. looninhouding. Het
woord “betalingen” geeft hierdoor verwarring, omdat geen betalingen plaats vinden in
het bedrijfsrestaurant zelf. De onderzoeker heeft vervolgens gevraagd naar het aantal
lunchgebruikers per dag. Dit getal is verrekend naar aantal lunchgebruikers per kwartaal.
Ten slotte geeft één respondent aan dat het belangrijk is om te weten of de catering is
uitbesteed of in eigen beheer is. Dit in verband met de invloedsfeer.

5.2.3 Evaluatie maturity ladder
De maturity ladder is beoordeeld aan de hand van zeven beoordelingscriteria. De eerste
vier criteria zijn relevant voor het beoordelen van een algemeen meetinstrument. Deze
criteria zijn namelijk van belang voor de juiste werking en vormgeving. De laatste drie
criteria zijn specifiek benoemd m.b.t. het zelf evalueren van de organisatie. De
respondenten dienen de maturity ladder zelf te kunnen invullen, waarbij vervolgens
bewustwording plaats vindt. Tevens dient de maturity ladder voldoende richting aan te
geven voor verbeteringen. Deze criteria sluit aan bij het doel van het zelfevaluatieinstrument. De eerste zes criteria zijn door de respondenten beproefd. Het laatste
criterium is bepaald door gebruik te maken van een expert.
De analyse is per beoordelingscriteria beschreven, gevolgd door een conclusie. De eerste
vijf criteria wordt per proces; restauratieve voorzieningen en vergaderingen, aan de hand
van de procesfasen; input, troughput en output, beschreven. De laatste twee criteria
beoordelen de totale maturity ladder.
De maturity ladder is beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
1. Ingevulde aspecten;
Bij dit criterium wordt gekeken of alle aspecten door de respondenten zijn ingevuld.
Verder is de reden hiervan gevraagd.
2. Gemiste aspecten;
Aan alle deelnemers is per fase, in-, through- en output, gevraagd of aspecten
worden gemist. Dit is van belang voor de validiteit. Het kan voorkomen dat een
organisatie bepaalde maatregelen onderneemt die niet opgenomen zijn in het
instrument. Op deze wijze wordt hieraan aandacht gegeven.
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3. Spreiding (differentiatie) binnen het instrument
Het instrument moet verschil aan kunnen geven tussen de verschillende organisaties.
Als alle organisaties dezelfde score hebben is het instrument niet betrouwbaar.
4. Commentaar respondenten;
Dit criterium behandelt het commentaar dat de respondenten geven naar aanleiding
van een aspect. Men kan hierbij denken aan relevantie van een aspect.
5. Gebruiksgemak;
De aspecten moeten goed en gemakkelijk kunnen worden ingevuld. Onduidelijkheden
over de aspecten worden hier benoemd.
6. Bewustwording;
Het doel van het instrument is bewustwording bij de organisaties. Tijdens het
interview zijn hierover vragen gesteld.
7. Voldoende richtinggevend.
Het instrument moet voor de respondenten voldoende richting geven waar zij
eventueel zouden kunnen verbeteren.

Beoordelingscriterium 1: Ingevulde aspecten
Restauratieve voorzieningen
Input
Alle aspecten zijn door de respondenten ingevuld.
Throughput
Het aspect machines geeft als eerste problemen bij het invullen. Twee organisaties
hebben maar een beperkte cateringactiviteit. Grootkeukenapparatuur is dan niet
aanwezig, waardoor deze vraag niet ingevuld kan worden. Het gaat hierbij om
organisaties die per kwartaal minder dan 4000 betalingen/lunches verwerken.
Een tweede probleem bij invullen ontstaat omdat een aantal organisaties (n=4) niet
beschikken over een grote koelcel. Deze organisaties hebben namelijk maar een kleine
cateringactiviteit. De energiemaatregelen zijn echter wel opgesteld voor een grote
koelcel, en kunnen dan vervolgens niet genomen worden.
Ten slotte zijn de SenterNovem criteria drankenautomaten door één respondent niet
ingevuld. Deze organisatie heeft deze namelijk automaten uitbesteed.
Output
Twee aspecten zijn bij twee verschillende organisaties niet ingevuld. Dit zijn in het ene
geval de aspecten afval koffiecorner en in het andere geval het afvalwater. Eén
organisatie heeft te weinig afval bij de koffiecorner, waardoor het niet redelijkerwijs is
om dit te scheiden.
Bij afval water beschikt één organisatie niet over een afvoerput in de keuken. Hierdoor is
het niet mogelijk om zeven en roosters te plaatsen. De respondent heeft dit aspect
daarom overgeslagen.
Vergaderingen
Alle aspecten in de procesfase troughput zijn door de respondenten ingevuld. Het proces
vergaderingen bevat geen input en output fase.
Conclusie beoordelingscriterium 1
Geconcludeerd kan worden dat de throughput van de restauratieve voorzieningen de
meeste niet-ingevulde aspecten bevat. Met name de energiemaatregelen zijn door veel
organisaties niet ingevuld, gevolgd door SenterNovem criteria grootkeukenapparatuur.
Deze aspecten zijn niet ingevuld door organisaties met een kleine cateringactiviteit. Het
gaat hierbij om organisaties die per kwartaal minder dan 4000 betalingen/lunches
verwerken. Geconcludeerd kan worden dat het zelfevaluatie-instrument alleen geschikt is
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voor organisaties met meer dan 4000 lunches per kwartaal. In tabel 8 is een overzicht
weergegeven van de niet ingevulde aspecten.
Aspect

Aantal org.
niet ingevuld

Throughput
SenterNovem selectiecriteria
Grootkeukenapp.
SenterNovem gunningcriteria
Grootkeukenapp.
SenterNovem selectiecriteria Drankenauto.
SenterNovem gunningcriteria Drankenauto.
Energiemaatregelen
Watermaatregelen
Output
Afval koffiecorner
Afvalwater

2
2
1
1
4
1
1
1
Tabel 8 Overzicht niet-ingevulde aspecten

Beoordelingscriterium 2: Gemiste aspecten
Restauratieve voorzieningen
Input
Eén respondent geeft aan dat het “eten en drinken” wordt gemist. De producten van de
catering worden onderbelicht. Naar zijn mening behandelt het instrument vooral de
huisvestingskant van restauratieve voorzieningen. Het gebruik van de SenterNovem
criteria van catering wordt echter gezien als dekking voor het “eten en drinken”. De
respondent heeft dat niet zo opgevat en is ook niet bekend met deze criteria. Dit kan de
reden zijn voor de uitspraak. De overige respondenten geven aan dat geen aspecten
worden gemist.
Throughput
Vijf respondenten hebben aangegeven geen aspecten te missen. Eén respondent geeft
aan dat, de wijze waarop de producten bereidt worden, niet wordt meegenomen in het
instrument. De organisatie laat de producten namelijk gesneden binnen komen.
Zelfbereiding geschiedt door middel van een steamer. Hierdoor is volgens de respondent
de derving lager, omdat de keuken flexibeler is. De keuken kan beter inspelen op
vraagveranderingen. Verder neemt de respondent aan dat het energieverbruik ook
minder is geworden. Doordat geen gegevens beschikbaar zijn kan het niet onderbouwd
worden met cijfers.
Output
Door alle respondenten worden geen aspecten gemist.
Vergaderingen
Eén organisatie geeft aan het onderdeel “afval vergaderingen” te missen. Hiernaast
geven twee organisaties aan dat klimaatbeheersing een mogelijkheid biedt. Ruimtes
worden soms de hele dag niet gebruikt terwijl energiebesparende mogelijkheden
beschikbaar zijn d.m.v. verlichting en verwarming.
Voorts wordt door één respondent het menselijke aspect bij reservering en gebruik van
de ruimte als mogelijk aspect genoemd. Indien geen bewegingssensoren aanwezig zijn is
het menselijk handelen belangrijk. Wordt de apparatuur en verlichting bijvoorbeeld
uitgeschakeld bij het verlaten van de ruimte door de personen. Tevens is het mogelijk
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om de faciliteiten door te belasten, dit om een bewustzijn te creëren bij de medewerkers.
Als men niet hoeft te betalen voor koffie en broodjes van de catering, is men geneigd te
veel te bestellen.
Ten slotte wordt bij het aspect preventie vervoer, door één organisatie de mogelijkheid
van teleconference benoemd.
Conclusie Beoordelingscriterium 2
Geconcludeerd kan worden dat de output alle aspecten bevat. Geen enkele respondent
heeft in deze fase opmerkingen geplaatst. Het “eten en drinken” wordt in de input door
één respondent onderbelicht gevonden. Bij throughput geeft één respondent aan dat de
bereidingswijze een mogelijk aspect zou kunnen zijn. Bij vergaderingen zijn twee
opmerkingen geplaatst. Afval bij vergaderingen en het menselijke aspect zijn als
mogelijk aspecten benoemd.
Het instrument bevat de belangrijkste aspecten, echter de gemaakte opmerkingen
dienen onderzocht te worden op relevantie. Het kan dan mogelijk zijn om het instrument
uit te breiden met deze voorgestelde aspecten.

Beoordelingscriterium 3: Spreiding(differentiatie) binnen het instrument
Restauratieve voorzieningen
Input
Aspect

Input

Restauratieve
voorzieningen

Laag
Beleid duurzaam inkopen
Voldoet aan de
SenterNovem criteria
Catering
Leverancier
Plaatsing energiemeters
Energieplan
Kengetal energie
Plaatsing watermeters
Waterplan
Kengetal water
Medewerkers

MG
MMGG

Score
Mate van milieuprestatie
MGG
GG

GG
MMGGGG
MMGGGG
MMGGGG
MMGGGG
MMGGGG
MMGGGG
MMGG

Hoog
G

MMGG

GG
Tabel 9 Input scores t.a.v. grootte

Bij de input valt op dat het instrument weinig differentiatie vertoond. Met name het
plaatsen van de meters, plannen en kengetallen vallen in niveau 1. Het kan verklaard
worden doordat geen enkele organisatie meters heeft geplaatst. Geen meters betekent
automatisch geen kengetal. De organisaties zijn echter nog niet zo ver dat men meters
heeft geplaatst.
Kijkend naar aspecten SenterNovem, medewerkers en leveranciers worden per aspect
twee niveaus gescoord. Van een duidelijke differentiatie is bij deze aspecten ook geen
sprake. Het aspect leveranciers wordt vooral beoordeeld op niveau 3.
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Throughput
Aspect

Throughput

Restauratieve voorzieningen

Laag
Beleid
SenterNovem selectie
criteria
Grootkeukenapp.
SenterNovem gunningcriteria
Grootkeukenapp.
SenterNovem selectiecriteria Drankenauto.
SenterNovem gunning
criteria Drankenauto.
Onderhoud machines
Energiemaatregelen
Watermaatregelen

Score
Mate van milieuprestatie

MMGGG

Hoog

G
G

MGG

MG

G

G

G

MG

GG

M

GG

GG

G
GG

MG
G
GG

M

MGGG

Tabel 10 Throughput score t.a.v. grootte

De throughput geeft voldoende differentiatie. Bij elk aspect zijn de scores op
verschillende niveaus behaald. Met name de SenterNovem criteria zorgen voor voldoende
spreiding. Het beleid aspect zorgt echter nog voor weinig spreiding. Vijf scores zijn
ingevuld in niveau één. Verder valt de score van onderhoud machines op. Deze bevinden
zich allemaal op niveau drie of vier. Dit zou kunnen betekenen dat onderhoud machines
geen zware normering heeft. Twee organisaties hebben een aantal maanden geleden
drankenautomaten aanbesteed. Hierbij is gebruik gemaakt van de SenterNovem criteria.
Het wordt duidelijk dat voornamelijk de grote organisaties gebruik maken van
SenterNovem criteria grootkeukenapparatuur. Het is echter niet mogelijk te concluderen
dat alle grote organisatie de criteria gebruiken. Bij de overige aspecten is het tevens niet
mogelijk om een duidelijke lijn te ontdekken. Zowel middelgroot als groot zijn verspreidt
over de maturity ladder.

Output

Restauratieve
voorzieningen

Output
Beleid afval
Afvalplan
Afval restaurant
Afval koffiecorners
Afval water
Kengetallen

MMGG
MMGGG
M n.v.t.(G)
n.v.t(M) G
MMGGGG

GG
G
MMGGG
GG
MGG

G
MG
G

Tabel 11 Output score t.a.v. grootte

De output fase laat minder spreiding zien dan de throughput. Geen enkel aspect scoort
niveau 4. Afvalplan en afval restaurant bezitten weinig spreiding. Beide aspecten zijn
door vijf organisaties in hetzelfde niveau gescoord. Wederom is geen inzicht in
kengetallen.
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Vergaderingen
Troughput
Aspect
Laag
Vergaderingen

Energiemaatregelen

Throughput

Preventie vervoer

MMG

Score
Mate van milieuprestatie
G

GG

G

MMGG

Hoog

G

Tabel 12 Score vergaderingen t.a.v. grootte

Het proces vergaderingen zorgt voor voldoende spreiding. Bij energiemaatregelen zijn
drie verschillende niveaus benoemd. Bij het aspect preventie vervoer worden alle niveaus
ingevuld.
Kijkend naar de grootte van organisaties dan lijkt het erop dat grote organisaties betere
energiemaatregelen nemen dan de middelgrote.
Conclusie beoordelingscriterium 3
De differentiatie van het instrument dient nog verbeterd te worden. Vooral bij de input en
de output. Bij de input scoren alle organisaties bij zes aspecten niveau 1. Deze aspecten
zijn dus te ambitieus opgesteld. De output bevat twee aspecten die door vijf organisaties
hetzelfde zijn gescoord. De kengetallen zijn bij geen enkele organisatie inzichtelijk. Het
opstellen van kengetallen bij afval is ook te ambitieus gebleken. De throughput van
restauratieve voorzieningen en de vergaderingen vertonen voldoende differentiatie.

Beoordelingscriterium 4: Commentaar respondenten
Restauratieve voorzieningen
Input
Eén respondent is een facility manager van een middelgrote organisatie die gehuisvest is
in een gehuurd pand. In dit pand zijn meerdere organisaties gehuisvest. Hij geeft aan dat
een energiemeter laten plaatsen moeilijk is. Zijn invloedssfeer op de verhuurder is
namelijk beperkt. Hij geeft indirect aan dat het plaatsen van energiemeters bij kleine
organisaties met een gehuurd pand als niet relevant gezien kan worden. Eén andere
respondent is echter van mening dat ook bij gehuurde panden invloed uitgeoefend kan
worden op de verhuurder. Deze respondent heeft een functie in een grote organisatie.
Het kan zijn dat hij de facility manager positie in een kleinere organisatie niet goed kan
beoordelen.
Throughput
Eén respondent is van mening dat bijna iedere organisatie wel periodiek of preventief
onderhoud pleegt. Dit komt door de onderhoudscontracten van de machines. Indirect
geeft hij aan dat dit aspect te gemakkelijk is en bijna automatisch te hoog scoort.
Output
Vier organisaties geven aan dat ze betwijfelen of het gebruik van koffiemokken tot
niveau vier behoort.
Hiernaast vragen twee respondenten zich af of het haalbaar is om naar deze kengetallen
te vragen. Het zal “erg arbeidsintensief zijn” en waarschijnlijk alleen maar relevant “bij
hele grote organisaties zoals Shell”. De andere respondent is van een dergelijke grote
organisatie, en geeft aan dat hij het “interessant vindt dat een mogelijkheid bestaat voor
een soort nulmeting”. Hij vraagt zich echter hardop af of dit in de praktijk haalbaar is.
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Vergaderingen
Troughput
Bij één organisatie diende de audiovisuele middelen in een vergaderruimte vooraf
aangevraagd te worden. Dit is bij het merendeel van de vergaderruimtes het geval. Het
aantal ruimtes is niet bekend bij de onderzoeker. Aangenomen wordt dat de audiovisuele
middelen uitgeschakeld zijn, wanneer deze niet geplaatst zijn in de vergaderruimtes.
Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het instrument maar werkt wel
energiebesparend. Bij de overige ruimten zijn audiovisuele middelen aanwezig maar
bezitten geen tijdsklok.
Hiernaast geeft één respondent aan veel medewerkers “op de weg” te hebben. Voor deze
personen is een verdieping gehuurd op een centrale locatie in Nederland. Deze locatie is
ingericht met flexplekken en vergaderruimten, waardoor minder kilometers gemaakt
hoeven te worden. Echter, deze maatregelen worden niet in het instrument benoemd.
Het laat zien dat de organisatie nadenkt om vervoer te verminderen.
Conclusie beoordelingscriterium 4
Vier respondenten betwijfelen of koffiemokken tot niveau 4 behoren in het aspect afval
koffiecorner. Verder twijfelen twee respondenten of kengetallen haalbaar zijn.

Beoordelingscriterium 5: Gebruiksgemak
Restauratieve voorzieningen
Input
Eén respondent geeft aan dat het aspect medewerkers bij het eerste niveau, het woord
“cursus” bevat. Het tweede niveau bevat het woord “instructie”. Cursus bevat meer dan
een instructie.
Throughput
De gunningcriteria van SenterNovem werden door twee van de zes organisaties in eerste
instantie niet goed begrepen. De respondenten legden de link met een
aanbestedingsproces waarbij gunningcriteria opgesteld kunnen worden.
Hiernaast
definiëren
twee
respondenten
drankenautomaten
als
alleen
frisdrankenautomaten. Hierbij worden de koffieautomaten niet meegenomen. Dit kan
verholpen worden door een voetnoot te plaatsen die aangeeft dat tevens koffieautomaten
moeten worden beoordeeld.
Ten slotte zorgt het aspect onderhoud bij één respondent voor onduidelijkheid. De trap
was in dit geval niet duidelijk. De organisatie doet aan preventief en periodiek
onderhoud. Het is de respondent niet duidelijk dat preventie hoger is ingeschaald dan
periodiek. Volgens hem is dit op te lossen door “voorgaande maatregelen” + “nieuwe
maatregel” toe te voegen in de maturity ladder.
Output
Het aspect afval koffiecorners zorgt voor problemen en verwarring. Twee organisaties
hebben dit aangegeven. De eerste organisatie heeft biologisch afbreekbare koffiebekers
maar afvalscheiding vindt niet plaats. Het is simpelweg niet relevant voor de kleine
hoeveelheid afval. Dit levert een probleem op, omdat de biologische koffiebeker niveau
drie is en het niet scheiden van afval niveau één. De tweede organisatie scheidt ook geen
afval bij de koffiecorners (niveau 1) maar gebruikt koffiemokken (niveau 4). Het
probleem ontstaat omdat geen sprake is van een “gradatie van laag naar hoog”. De
respondent bedoelt hiermee dat gebruik wordt gemaakt van verschillende entiteiten.
Bij het invullen van het aspect afval restaurant geeft één respondent aan problemen te
ondervinden. De organisatie geeft aan dat het “mogelijk is om geen afval te scheiden en
tegelijkertijd aan afvalpreventie te doen”.
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Hiernaast is bij het aspect kengetallen één respondent niet bekend met Swill. Het
plaatsen van een voetnoot kan dit probleem ondervangen.
Ten slotte begrijpen twee respondenten de term biologisch afval niet zoals bedoeld. Zij
veronderstelden dat het hier gaat om Groente Fruit Tuin (GFT) afval. Het gaat hier echter
om afval van biologische producten, ingekocht zoals de SenterNovem criteria
voorschrijven. Met een duidelijke voetnoot kan dit ondervangen worden.
Vergaderingen
Troughput
Door twee respondenten is bij het aspect energiemaatregelen de opmerking gemaakt,
dat van niveau 2 naar 3 “geen overtreffende trap is” en “de opschaling niet van dezelfde
orde is”.
Hiernaast is bij het aspect preventie vervoer, door één organisatie de opmerking
gemaakt dat niet sprake is van een duidelijke gradatie. De ladder bezit in verschillende
niveaus componenten die tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden.
Conclusie beoordelingscriterium 5
Bij de input en throughput van restauratieve voorzieningen zijn verbeterpunten
aangedragen die een kleine aanpassing in het instrument vragen. Het gebruiksgemak
van de input en throughput is dan ook goed te noemen. Bij de output worden de
aspecten “afval koffiecorner” alsmede “afval restaurant”, door twee respondenten als
onduidelijk aangegeven. De overige opmerkingen bij de output zijn door kleine
aanpassingen te realiseren.
Bij vergaderingen, is door twee respondenten de energiemaatregelen en door één
respondent preventie vervoer onduidelijk bevonden.
Het gebruiksgemak van het instrument is op dit moment redelijk te noemen. Het
uitvoeren van een aantal kleine aanpassingen zal resulteren in een goed gebruiksgemak.
Een oplossing voor afval koffiecorner zou kunnen zijn om duidelijker aan te geven dat
biologische koffiebekers en mokken slechts gelden als voorbeeld. Afval dient centraal te
staan in dit aspect. Bij afval restaurant zou een oplossing kunnen zijn om te vragen waar
de nadruk binnen de organisatie op ligt.

Beoordelingscriterium 6: Bewustwording
Na het bespreken van het concept zelfevaluatie-instrument 2 met de respondent, zijn
vragen gesteld over de bewustwording die het instrument bij de respondent teweeg
brengt. Dit is immers het doel van het instrument.
Alle respondenten zijn het over eens, dat tijdens het invullen een bepaalde vorm van
bewustwording is ontstaan. Respondenten beschrijven dit letterlijk als “vooral goed te
noemen” en “de bewustwording is er absoluut”. Eén respondent geeft aan dat MVO
normaal gesproken redelijk ver van haar afstaat. Met het instrument “wordt het
praktisch” omdat voorbeelden worden gegeven die ondernomen kunnen worden. Tevens
worden in het instrument aspecten benoemd waar personen nog niet mee bekend waren.
Deze punten kunnen bij een verhuizing of een nieuwe aanbesteding gebruikt worden.
Conclusie
Bewustwording wordt volgens de respondenten bij hen teweeg gebracht. Het doel van
het zelfevaluatie-instrument is dan ook behaald. Dit komt tevens naar voren in
beoordelingscriterium 7, waarin ook blijkt dat respondenten aspecten kan benoemen die
zij in het vervolg willen gaan oppakken.
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Beoordelingscriterium 7: voldoende richtinggevend
Twee indicatoren zijn opgesteld voor de beoordeling van beoordelingscriterium 7
voldoende richtinggevend. Het betreft het benoemen van aspecten die respondenten
willen oppakken en de bepaling of deze aspecten de juiste zijn. Eerst wordt kort ingegaan
op het commentaar wat de respondenten gaven op de vraag of het instrument voldoende
richtinggevend is. Eén respondent gaf aan dat het instrument “handvatten biedt en door
gebruik te maken van voorbeelden wordt geconcretiseerd”. Een andere respondent gaf
aan dat het instrument “redelijk de richting aangeeft om te verbeteren”, echter een
concreet stappenplan wordt gemist. Alle respondenten hebben aspecten kunnen
formuleren die men in de toekomsten zouden kunnen oppakken. Om te bepalen of de
respondenten de juiste aspecten hebben benoemd is een expert hierover geïnterviewd.
Expert
Het doel van het interview is het testen van de externe betrouwbaarheid van het
instrument bij een expert. Als expert is een directeur Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen van een grote cateraar in Nederland gekozen. Deze persoon is benaderd
omdat hij zowel kennis bezit over zowel MVO als catering. Tevens heeft hij kennis van
cateringactiviteiten bij verschillende organisaties. Door een korte beschrijving te geven
van de beproefde organisaties is het voor de expert mogelijk een beeld te vormen.
Verder zijn de scores van de organisaties toegevoegd zodat de expert inzicht heeft in de
prestaties van de organisaties. Hierdoor kan de expert een goede analyse maken welke
aspecten een organisatie dient op te pakken, nadat het instrument is ingevuld.
De expert is gevraagd om kort de aspecten vanuit het instrument te benoemen die de
organisaties dienen op te pakken. Twee onafhankelijk aspecten zijn dan geformuleerd.
Eén door de respondent (organisatie zelf) en één door een expert. De aspecten zijn naast
elkaar gelegd, waardoor de verschillen en overeenkomsten tussen de respondent en de
expert duidelijk worden. Dit is terug te vinden in onderstaande tabel 13. Tevens zal per
organisatie een toelichting worden gegeven.

Aspecten organisaties
Organisatie 1
- Biologische producten
- Meer inzicht in productie afval

Aspecten expert
-

Organisatie 2
- SenterNovem criteria gebruiken
- Leveranciers op orde houden
- Criteria gebruiken bij machines
Organisatie 3
- Blijven scheiden van afval + plastic
(omdat het verplicht wordt).
- Energiebewustwording
Organisatie 4
- De biologische producten
- Criteria
gebruiken
machines
nieuwe inrichting bereidingskeuken
- Ontwikkeling van beleid
Organisatie 5
- Eventueel inzicht in energieverbruik
- Biologische producten
Organisatie 6

Biologische producten, beginnen
met biologische koffie
Biologische koffiebekers gescheiden
afvoeren

-

Geen concrete aspecten, eventueel
back office maatregelen

-

Beleid duurzaam inkopen
Opstellen milieumanagementsysteem

-

Ontwikkeling beleid, beginnend met
afval

-

Biologische producten
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-

Energiemeters plaatsen

-

Energiemeters plaatsen
Middellange termijn duurzaam
inkoopbeleid ontwikkelen

Tabel 13 Vergelijking aspecten organisaties en expert

Organisatie 1
De expert geeft aan dat de organisatie dient te beginnen met biologische koffie. Het is
erg laagdrempelig en is het logische vervolg van het gebruik van biologische
koffiebekers. Echter, deze koffiebekers worden op dit moment nog niet gescheiden. Dit is
dan ook het volgende punt van de expert. Het eerste punt, het niet scheiden van
biologische koffiebekers, komt overeen met wat de organisatie zelf heeft aangegeven.
Niveau 3 in de ladder geeft aan dat het afval wordt gescheiden en biologische bekers
worden gebruikt. Aangezien de organisatie het afval niet scheidt bevindt het zich in
niveau 1. De organisatie had dit aspect zelf kunnen benoemen. De respondent is
gemotiveerd om inzichtelijk te krijgen hoeveel afval geproduceerd wordt. De expert heeft
dit punt niet genoemd, maar volgens hem ligt hier wel de basis om verder mee te gaan.
Organisatie 2
De expert benoemt bij deze organisatie geen concrete maatregelen. Indien de
organisatie iets wil veranderen moeten het maatregelen zijn in de back office. Dit komt
overeen met de visie van de organisatie zelf. Deze willen dit niveau behouden en
eventueel criteria gebruiken bij aanschaf van nieuwe machines. Ingrijpende
veranderingen worden niet genomen. De aspecten komen geheel overeen.
Organisatie 3
Deze organisatie krijgt te maken met de ambitie van de Rijksoverheid om 100%
duurzaam in te kopen in 2015. De expert is van mening dat middellange termijn
doelstellingen en beleid geformuleerd moeten worden. De expert vindt het “vreemd” dat
de organisatie dit aspect niet zelf heeft benoemd. Ze moeten immers aan de criteria
voldoen.
Verder
heeft
de
organisatie
een
milieucoördinator
maar
geen
milieumanagementsysteem. De volgende stap, volgens de expert, is dan ook het
opzetten van een dergelijk milieusysteem. Dit is echter geen aspect van het instrument.
Dit kan een mogelijke verklaring geven voor verschil tussen expert en de organisatie. De
onderzoeker heeft namelijk expliciet aan de respondent gevraagd welke aspecten
opgepakt worden.
De organisatie heeft zelf aangegeven om door te gaan met het scheiden van afval.
Binnenkort wordt plastic ook verplicht, daarom zal de organisatie dit oppakken. Binnen
de gehele organisatie is men bezig met bewustwording. Dit is de reden dat de facilitaire
organisatie en restauratieve voorzieningen hier aandacht aan gaan besteden. Het verschil
tussen de visie van deze organisatie en de expert is uitermate groot.
Organisatie 4
Een gecertificeerd milieumanagementsysteem is aanwezig binnen deze organisatie.
Echter, geen afvalbeleid is geformuleerd. De organisatie zal daarom volgens de expert
moeten beginnen met het formuleren van afvalbeleid.
De organisatie heeft zelf aangegeven om de SenterNovem criteria te gebruiken bij het
inrichten van een nieuwe keuken. Aangezien de organisatie erg gegroeid is, zal beleid
ontwikkeld moeten worden. Dit komt overeen met de mening van de expert, ware het
niet dat hij expliciet het afvalbeleid benoemd.
Organisatie 5
Deze organisatie heeft middellange doelstellingen en beleid geformuleerd. Maar afgezien
van de grootkeukenapparatuur wordt volgens de expert, weinig ondernomen. Ondanks
geformuleerd beleid is namelijk niet veel voortgang geboekt. Omdat deze organisatie
non-profit is, zal gebruik gemaakt moeten worden van de SenterNovem criteria in 2015.
De organisatie is erg behoudend in het formuleren van aspecten. Inzicht verkrijgen in het
energieverbruik van de restauratieve dienst zou, volgens de organisatie, een
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verbeteraspect kunnen zijn. Energie is een thema dat speelt op organisatiebreed niveau,
hierop kan dan ingehaakt worden. Verder geeft de organisatie aan dat de SenterNovem
criteria moeten worden gebruikt. De SenterNovem criteria komt overeen met de expert.
Organisatie 6
Deze organisatie heeft van de beproefde organisaties de meeste scores aan de
rechterkant van de ladder. Wanneer de organisatie energiemeters zal gaan plaatsen,
bevinden zij zich vrijwel geheel op niveau 2. Dit is dan ook een punt om op te pakken,
volgens zowel expert als organisatie. Hiernaast vindt de expert, gezien de grootte van de
organisatie met veel cateringactiviteit, dat de organisatie middellang termijn beleid
m.b.t. duurzaam inkoop beleid dient te formuleren. De organisatie geeft zelf aan om
energiemeters te plaatsen omdat deze gemakkelijk te implementeren zijn.
Opmerking expert
Tijdens het interview is tevens feedback gevraagd over het instrument. De expert gaf
aan één aspect te missen bij de throughput, namelijk de bedrijfskleding van de
hospitality medewerkers. De bedrijfskleding van de eigen medewerkers ligt in de
invloedssfeer van de hospitality processen. Bij de verbetering van het zelfevaluatieinstrument in een vervolgonderzoek zou dit aspect meegenomen kunnen worden.
SenterNovem heeft criteria ontwikkeld voor dit onderwerp.
Conclusie expert
Geconcludeerd kan worden dat de respondenten de juiste aspecten benoemen. Slechts
één organisatie heeft totaal andere aspecten benoemd dan de expert. Daar staat
tegenover dat één andere organisatie en de expert precies dezelfde aspecten hebben
geformuleerd. Bij de overige vier organisaties komen de aspecten benoemd door de
expert overeen met de organisaties. Bij twee organisaties benoemt de expert één aspect
om op te pakken. Deze wordt ook door de organisaties aangegeven met daarbij nog een
ander aspect. Bij één organisatie benoemt de expert meer aspecten dan de organisatie
zelf. Het geformuleerde aspect van de organisatie komt overeen met één van de
aspecten van de expert.
Een aantal aspecten worden verplicht voor bepaalde organisaties. Dit zou een verklaring
kunnen zijn voor de score. Hiermee wordt gedoeld op de criteria van SenterNovem voor
de non-profit sector. Zowel de expert als de organisaties hebben deze aspecten benoemd
om hier in de toekomst aandacht aan te schenken. Het zou kunnen zijn dat niet het
instrument de juiste aspecten aangeeft, maar de richtlijnen van de overheid de
organisaties dwingt.

5.2.4 Evaluatie interne validiteit
In het gehele proces zijn verschillende stappen doorlopen om de interne validiteit te
garanderen. Het concept zelfevaluatie-instrument 1 is in eerste instantie ontwikkeld
vanuit een literatuurstudie. Vervolgens is het instrument tijdens de ontwikkeling
voorgelegd aan een focusgroep, besproken met een expert en naderhand uitgezet bij
acht organisaties i.v.m. een beproeving. Het instrument is tijdens het ontwikkelproces
verscheidene malen aangepast. Deze verschillende stappen hebben bijgedragen aan het
opstellen van een valide instrument.
Verder wordt de interne validiteit van het instrument bepaald door gebruik te maken van
valide bronnen. Tabel 14 geeft de bronnen van elk aspect weer. Het is echter ondoenlijk
om bij elke aanpassing een nieuwe tabel te maken die aangeeft welke bronnen zijn
gebruikt voor het opstellen van de aspecten. De tabel is hier geplaatst omdat geen
veranderingen meer plaats hebben gevonden in het ontwerp. Dit concept zelfevaluatieinstrument 2 in de huidige hoedanigheid is beproefd bij de organisaties.
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Bronnen ↓
SenterNovem
Aspecten →
Aspecten Input
Beleid duurzaam
X
inkopen
SenterNovem
X
criteria Catering
Leveranciers
X
Plaatsing
energiemeters
Energie monitoring
Kengetal energie
Plaatsing
watermeter
Water monitoring
Kengetal water
Medewerkers
X
Aspecten Throughput
Beleid
SenterNovem
Grootkeukenapparatuur
SenterNovem
Drankenautomaten
Onderhoud
Energiemaatregelen
Watermaatregelen
Vergaderingen
Energiemaatregelen
Preventie vervoer
Aspecten Output
Afvalbeleid
Afval
bedrijfsrestaurant
Afval koffiecorners
Afvalwater
Kengetal afval
Kengetal CO2

Infomil

Milieukoopwijzer

Expert

Onderzoeker

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
Tabel 14 Bronnen opgenomen aspecten

Conclusie interne validiteit
In de tabel is zichtbaar dat een aantal aspecten door de onderzoeker zelf is opgesteld.
Dit kan een niet-valide beeld geven van het zelfevaluatie-instrument concept 2. Het is te
verklaren omdat in de literatuur verscheidende indicatoren zijn benoemd op
organisatiebreed niveau. De onderzoeker heeft vervolgens deze indicatoren vertaald naar
de hospitality activiteiten. Door middel van verschillende experts zijn de niveaus van
deze indicatoren vertaald naar aspecten in de maturity ladder. Verder zijn de criteria van
SenterNovem als zodanig overgenomen.
Geconcludeerd kan worden dat het zelfevaluatie-instrument voldoende valide is. Het
merendeel van de aspecten komen uit betrouwbare bronnen. Verder zijn in overleg met
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experts verschillende aspecten toegevoegd en zijn de niveaus in de maturity ladder
bepaald.
5.2.5 Conclusie fase 4/2: Evaluatie concept zelfevaluatie-instrument 2
Het concept zelfevaluatie-instrument 2 is in deze fase beoordeeld aan de hand van zeven
beoordelingscriteria. Van de zeven beoordelingscriteria is bij het criterium “differentiatie
van het instrument” nog duidelijke verbetering mogelijk. Dit is voornamelijk het geval bij
de input en output van de restauratieve voorzieningen. Het criterium gebruiksgemak is
redelijk bevonden. Twee aspecten zijn als onduidelijk aangegeven. De validiteit van het
instrument is goed bevonden, twee mogelijke aspecten zijn door respondenten
aangegeven om op te nemen in het instrument. Het gaat over het “eten en drinken” in
de input en het afval en menselijk aspect bij vergaderingen.
Daarnaast is het criterium bewustwording is goed te noemen. Alle respondenten geven
aan dat dit in hun ogen goed is. Bewustwording bij de respondenten is het doel van het
zelfevaluatie-instrument. Een aantal organisaties was niet op de hoogte van
SenterNovem criteria. Deze criteria worden in de toekomst gebruikt. Twee respondenten
gaan het instrument vaker gebruiken. Eén respondent gaat het instrument
communiceren binnen de organisatie.
Bij het criterium voldoende richtinggevend zijn organisaties in staat om de juiste
aspecten te benoemen die men dient op te pakken. Slechts één organisatie heeft totaal
andere aspecten benoemd dan de expert. Daar staat tegenover dat een andere
organisatie en expert precies dezelfde aspecten hebben geformuleerd. Bij de overige vier
organisaties komen de aspecten benoemd door de expert overeen met de organisaties.
Afgezien van het criterium “differentiatie van het instrument” zijn de criteria positief
bevonden. Hierdoor is het zelfevaluatie-instrument tevens positief beoordeeld.
De interne validiteit is goed te noemen. De verschillende onderzoeksmethodieken
gebruikt in het onderzoek hebben hieraan bijgedragen. Hiernaast is het merendeel van
de gebruikte bronnen valide te noemen. Slechts een aantal aspecten zijn door de
onderzoeker vanuit de literatuur vertaald naar de hospitality processen.
Geconcludeerd kan worden dat het zelfevaluatie-instrument in deze hoedanigheid niet
bruikbaar is voor organisaties met een kleine cateringactiviteit. Teveel aspecten zijn niet
relevant en kunnen daarom niet ingevuld worden. De organisaties met een grote catering
activiteit konden het instrument volledig invullen. 4000 lunches per kwartaal kan
gedefinieerd worden als “groot”.
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6

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de probleemstelling die voorafgaand aan het
onderzoek is geformuleerd. In het onderzoek zijn twee verschillende concept versies
ontwikkeld. Eén versie is literatuur gefundeerd, waarbij de tweede versie is opgesteld
vanuit de empirie. Dit hoofdstuk zal ingaan op zowel het literaire als empirische gedeelte
met bijbehorende deelvragen die tijdens het proces zijn beantwoord. Ten slotte wordt
ingegaan op de evaluatie van concept zelfevaluatie-instrument 2. Dit is gebaseerd op de
zeven beoordelingscriteria en zal uiteindelijk leiden tot de aanbevelingen in hoofdstuk 7.

6.1

Concept versie 1: literatuur gefundeerd

In dit hoofdstuk is op basis van literatuur concept zelfevaluatie-instrument 1 ontwikkeld.
De deelvraag: “welke indicatoren binnen het onderdeel planet dienen opgesteld te
worden voor het meetbare maken van milieuprestaties van de hospitality activiteiten van
de kantoorhoudende facilitaire organisaties?” is door middel van de overige deelvragen
beantwoord. Per deelvraag wordt aangegeven in welk onderdeel van het onderzoek deze
zijn beantwoord.
Welke stappen dienen doorlopen te worden bij de ontwikkeling van een zelfevaluatieinstrument? (Paragraaf 1.4.2)
Voor de ontwikkeling van het zelfevaluatie-instrument is gebruik gemaakt van een
stappenplan voor een prestatiemeetinstrument. Dit meetinstrument is gebruikt door het
LEI om de MVO-prestatie te meten binnen de agro-foodsector. Onderscheid wordt
gemaakt tussen vier fasen, namelijk:
Fase 1: Definitie van informatiebehoefte;
Fase 2: Ontwerp van concept zelfevaluatie-instrument;
Fase 3: Verzameling van gegevens;
Fase 4: Evaluatie concept zelfevaluatie-instrument.
Door middel van iteratie wordt vanuit de evaluatie (fase 4) teruggegaan naar fase 2 om
het ontwerp aan te passen.
Welke thema’s m.b.t. planet spelen een rol binnen kantoorhoudende facilitaire
organisaties m.b.t. de hospitality activiteiten? (Paragraaf 3.1.1)
Na het uitvoeren van een literatuurstudie gebruikmakend van professionele literatuur zijn
de volgende thema’s benoemd:
- Duurzaam inkopen;
- Watergebruik;
- Energiegebruik;
- Afval management;
- Personenvervoer.

Welke onderdelen vanuit de thema’s binnen het onderdeel planet, zijn van belang om op
te nemen in het zelfevaluatie-instrument binnen het facilitaire domein van de
kantoorhoudende organisaties? (Paragraaf 3.1.3)
Na bestudering van de opensysteembenadering van Harrison zijn de volgende onderdelen
(zie fig. 9) opgenomen in het zelfevaluatie-instrument. Aan de onderkant van de figuur
staan de processen; hospitality en vervoerproces. Deze processen hebben een input,
throughput en output. De onderdelen benoemd onder de procesfasen, zijn herleid van
Harrison met de toevoeging van afval bij de output. Beleid omvat onderdelen die voor
het gehele proces gelden, namelijk beleid, kengetallen en duurzaam inkopen.
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Figuur 9 Opbouw zelfevaluatie-instrument 1

Welke bestaande meetinstrumenten voor planet zijn voorhanden en toepasbaar voor de
projectdoelstelling? (Paragraaf 3.1.3.)
Bij het opstellen van de indicatoren zijn de Global Reporting Initaitive (GRI),
Milieubarometer en Infomil bestudeerd. De GRI is te gedetailleerd bevonden en stond te
ver weg van de operationele maatregelen die genomen konden worden bij hospitality. De
Milieubarometer is voornamelijk gebruikt om inzicht te krijgen in de grootheden. Infomil
is relevant bevonden voor het opstellen van indicatoren.

Resultaat: Concept zelfevaluatie-instrument 1 (zie bijlage 1)

6.2

Concept versie 2: empirisch gefundeerd

In dit hoofdstuk is concept zelfevaluatie-instrument 1 voorgelegd aan een focusgroep en
een expert. Tevens is de interne betrouwbaarheid bij twee organisaties beproefd.
Focusgroep
De beantwoording van de volgende deelvraag heeft plaats gevonden middels de
focusgroep: Welke verbeteringen geeft de focusgroep ten aanzien van het instrument?
(Paragraaf 4.2) De link tussen de thema’s binnen hospitality is niet duidelijk genoeg
beargumenteerd waardoor discussie heeft kunnen ontstaan. Deze link is essentieel voor
een goed verloop van een focusgroep. De volgende verbeteringen zijn door de groep
aangegeven:
- Verwijdering vervoer als proces;
- Checks” opnemen binnen invloedssfeer hospitality;
- Verwijdering proces receptie;
- Kengetallen catering mogelijk;
- Kengetal opstellen duurzaam inkopen;
- Maturity ladder opstellen.
De belangrijkste verbetering was het opstellen van de maturity ladder. Andere vragen
dienden opgesteld te worden en de context van de organisatie kon worden meegenomen.
Het werd voor organisatie mogelijk om de organisatie te beoordelen.
Expert (paragraaf 4.3.2)
Vanuit de focusgroep is een maturity ladder opgesteld. Deze is voorgelegd aan een
expert, verschillende aanpassingen zijn verricht.
Interne betrouwbaarheid beproeving (paragraaf 4.3.3)
De interne betrouwbaarheid is beproefd bij twee organisaties. Bij de eerste organisatie
zijn de aspecten van de maturity ladder samen met de onderzoeker doorgelopen. Bij de
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tweede organisatie is het zelfevaluatie-instrument ingevuld door twee respondenten.
Kleine aanpassingen zijn verricht waardoor geconcludeerd kan worden dat de interne
betrouwbaarheid goed is.
De aanpassingen die tijdens bovenstaande stappen zijn genomen, hebben geresulteerd in
de volgende opbouw van concept zelfevaluatie-instrument 2.
Input
-

-

Beleid
Grondstoffen
o
Producten
o
Energie
o
Water
Kengetallen
Medewerkers

Throughput
-

Beleid
Machines
Energiemaatregelen
Watermaatregelen
Vervoermaatregelen

Output
-

Beleid
Afval
Kengetallen
o Afval
o Emissie

Figuur 10 Opbouw concept zelfevaluatie-instrument 2

Resultaat: Concept zelfevaluatie-instrument 2 (zie bijlage 3)

6.3

Evaluatie concept 2

In dit hoofdstuk is de beproeving in de praktijk beschreven. Concept zelfevaluatieinstrument 2 is bij zes organisaties beproefd, waarbij de volgende deelvraag is
beantwoord: welke verbeteringen geeft de praktijk ten aanzien van het instrument?
(Hoofdstuk 5)
Het zelfevaluatie-instrument is in de analyse beoordeeld aan de hand van de volgende
zeven beoordelingscriteria:
- Ingevulde aspecten;
- Gemiste aspecten;
- Spreiding(differentiatie) binnen het instrument
- Commentaar respondenten;
- Gebruiksgemak;
- Bewustwording;
- Voldoende richtinggevend.
Van de zeven beoordelingscriteria is bij het criterium “differentiatie van het instrument”
nog duidelijke verbetering mogelijk. Dit is voornamelijk het geval bij de input en output
van de restauratieve voorzieningen. Het criterium gebruiksgemak is redelijk bevonden.
Twee aspecten zijn als onduidelijk aangegeven. De validiteit van het instrument is goed
bevonden, twee mogelijke aspecten zijn door respondenten aangegeven om op te nemen
in het instrument. Het gaat over het “eten en drinken” in de input en het afval en
menselijk aspect bij vergaderingen.
Daarnaast is het criterium bewustwording is goed te noemen. Alle respondenten geven
aan dat dit in hun ogen goed is. Bewustwording bij de respondenten is het doel van het
zelfevaluatie-instrument. Een aantal organisaties was niet op de hoogte van
SenterNovem criteria. Deze criteria worden in de toekomst gebruikt. Twee respondenten
gaan het instrument vaker gebruiken. Eén respondent gaat het instrument
communiceren binnen de organisatie.
Bij het criterium voldoende richtinggevend zijn organisaties in staat om de juiste
aspecten te benoemen die men dient op te pakken. Dit is beoordeeld aan de hand van
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een expert. Deze heeft per organisatie aspecten benoemd die men zou moeten
oppakken. Slechts één organisatie heeft totaal andere aspecten benoemd dan de expert.
Daar staat tegenover dat een andere organisatie en expert precies dezelfde aspecten
hebben geformuleerd. Bij de overige vier organisaties komen de aspecten benoemd door
de expert overeen met de organisaties.
Afgezien van het criterium “differentiatie van het instrument” zijn de criteria positief
bevonden. Hierdoor is het zelfevaluatie-instrument tevens positief beoordeeld.
Geconcludeerd kan worden dat het zelfevaluatie-instrument in deze hoedanigheid niet
bruikbaar is voor organisaties met een kleine cateringactiviteit. Teveel aspecten zijn niet
relevant en kunnen daarom niet ingevuld worden. De organisaties met een grote catering
activiteit konden het instrument volledig invullen. 4000 lunches per kwartaal kan
gedefinieerd worden als “groot”.
Betrouwbaarheid en validiteit
Als laatste is de conclusie gemaakt ten aanzien van het zelfevaluatie-instrument.
Hiermee is de laatste deelvraag beantwoord: “wat kan geconcludeerd worden ten aanzien
van het zelfevaluatie-instrument?” Hierbij wordt ingegaan op belangrijke eisen voor
wetenschappelijk onderzoek namelijk; betrouwbaarheid en validiteit.
Interne betrouwbaarheid
Na het testen van de interne betrouwbaarheid bij twee organisatie is dit goed bevonden.
Tijdens de beproeving van de overige zes organisaties zijn geen noemenswaardige
problemen ontstaan.
Externe betrouwbaarheid
De externe betrouwbaarheid is getest door middel van een expert, als onderdeel van
criterium “voldoende richtinggevend”. Geconcludeerd kan worden dat de respondenten
de juiste aspecten benoemen.
Validiteit
De interne validiteit van het zelfevaluatie-instrument kan als voldoende worden
bestempeld. De literatuurstudie, focusgroep bijeenkomst, expert, participerende
organisaties en nogmaals een expert zijn de stappen die hieraan hebben bijgedragen. Na
de beproeving in de praktijk kan geconcludeerd worden dat het zelfevaluatie-instrument
de belangrijkste aspecten bevat. Slechts enkele mogelijke aspecten zijn door de
respondenten en expert benoemd om alsnog op te nemen in het instrument. Deze dienen
onderzocht te worden op relevantie in een vervolgonderzoek. Dit wordt verder toegelicht
bij de aanbevelingen.
Kijkend naar de bronnen die gebruikt zijn voor het opstellen van de aspecten, kan
geconcludeerd worden dat de interne validiteit voldoende is. De onderzoeker heeft
verschillende indicatoren op organisatieniveau vanuit de literatuur vertaald naar aspecten
van de hospitality activiteiten. Dit is gebeurd in samenwerking met verschillende experts.
Conclusies over de externe validiteit van het zelfevaluatie-instrument zijn moeilijk te
trekken. Het instrument is alleen getest bij kantoorhoudende organisaties.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een zelfevaluatie-instrument dat gevalideerd is in de
praktijk (zie bijlage 3). Hiermee is voldaan aan de doelstelling van het onderzoek: “het
ontwikkelen van een gevalideerd zelfevaluatie-instrument op het gebied van planet als
onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen het facilitaire
domein met betrekking tot de hospitality activiteiten van de kantoorhoudende
organisaties”.
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7

Discussie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de discussie en de aanbevelingen voor
vervolgonderzoek. Bij de discussie worden twee belangrijke eisen van wetenschappelijk
onderzoek besproken, namelijk; validiteit en betrouwbaarheid. Verder wordt gekeken
naar de focusgroep waarbij tijdens de bijeenkomst een duidelijk omslagpunt valt te
herkennen. Ten slotte zijn op een aantal keuzes in het onderzoek gereflecteerd, zoals het
uitgangspunt van het instrument, oriënterende interviews en kengetallen.
In de aanbeveling zijn mogelijkheden beschreven voor een vervolgonderzoek. Het
digitaal beschikbaar stellen van het zelfevaluatie-instrument en een weging toekennen
aan aspecten van de maturity ladder, zijn belangrijke aanbevelingen.

7.1

Discussie

In de discussie staan de validiteit en betrouwbaarheid centraal. Verder wordt terug
gekeken naar de discussie van de focusgroep.
Validiteit
In het proces zijn verschillende stappen ondernomen om de validiteit te waarborgen. Een
literatuurstudie heeft plaats gevonden, waarbij een aantal aspecten door de onderzoeker
vertaald zijn naar de hospitality processen. Het doel van de focusgroep was om deze
vertaalslag te valideren. De focusgroep verliep echter anders dan gepland. Door de
complexiteit van het onderwerp is veel tijd verloren gegaan door de discussie over de
aanpak en methodiek. Hierdoor is aan het valideren minder tijd besteed dan vooraf
ingepland.
Tijdens het beproeven van het concept zelfevaluatie-instrument 2 in de praktijk is de
validiteit nogmaals behandeld. Deze respondenten waren verantwoordelijken voor de
hospitality processen en hebben het instrument beproefd. Zij hebben weinig punten
aangedragen ter verbetering voor de validiteit van het instrument. De totale beproeving
heeft plaats gevonden bij zes verschillende organisaties. Door het lage aantal
respondenten is een beperkte conclusie mogelijk.
Het zelfevaluatie-instrument is ontwikkeld voor de facilitaire organisatie binnen een
kantoorhoudende organisatie. De externe validiteit is dus beperkt waardoor de
generalisatie voor het hele facilitaire domein niet gemaakt kan worden.
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het instrument is in verschillende stappen beproefd. Het is
echter mogelijk om een aantal kanttekeningen te plaatsen. De interne betrouwbaarheid
is beoordeeld door twee personen uit dezelfde organisatie het instrument in te laten
vullen. Door de vakantietijd heeft één respondent het instrument ingevuld die minder
geschikt is bevonden. Deze respondent was namelijk niet de verantwoordelijke voor de
hospitality activiteiten binnen de organisatie. Dit is als selectiecriterium opgesteld.
Tijdens de analyse is hier rekening mee gehouden.
De externe betrouwbaarheid is beoordeeld door de aspecten benoemd door de
organisaties naast die van één expert te leggen. Tevens had deze ene expert een korte
schets van de desbetreffende organisaties ontvangen van de onderzoeker.
Focusgroep
In de focusgroep bijeenkomst ontstond veel discussie over de methodiek en de werkwijze
van het nog te ontwikkelen instrument. De deelnemers vonden het lastig om het
facilitaire proces als uitgangspunt te nemen bij het formuleren van MVO en/of milieu
maatregelen. Aangegeven werd dat eerst relevante thema’s in kaart gebracht dienden te
worden, om vervolgens te beoordelen welke maatregelen al genomen worden. Ten slotte
worden nieuwe maatregelen ondernomen. Echter, het zelfevaluatie-instrument is
opgebouwd met het facilitaire proces als uitgangspunt (zie aanleiding onderzoek).
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In de focusgroep werd vervolgens een opmerking gemaakt dat een aanbiedende
facilitaire partij van hospitality processen weldegelijk kan aangeven of het facilitaire
proces duurzaam opereert. Hierdoor ontstond een omslagpunt in de denkwijze van een
aantal deelnemers van de groep. Als een aanbiedende partij kan aangeven of een proces
duurzaam opereert, is dit ook mogelijk voor facilitaire processen die niet uitbesteed zijn.
Voor facilitaire processen is het dus mogelijk om maatregelen te nemen en niet alleen de
leverancier als enige maatregel te beschouwen. Het omslagpunt was noodzakelijk om de
groep te laten accepteren dat de processen als uitgangspunt worden genomen in het
instrument. Deze argumentatie dient bij een volgende focusgroep expliciet worden
toegelicht. Waardoor minder discussie plaats vindt over de benadering van het
instrument.
Het zelfevaluatie-instrument geeft aan dat bij interne facilitaire processen (hospitality)
verschillende maatregelen mogelijk zijn. Uit de beproeving bleek echter dat veel
organisaties nog niet zo ver zijn met het uitvoeren van maatregelen. Dit kan de
denkwijze van de deelnemers van de focusgroep bijeenkomst verklaren, de praktijk is
namelijk nog niet zover.
Het tweede punt gaat over de discussies binnen de groep. Veel discussie is ontstaan over
de opbouw van het zelfevaluatie-instrument. Dit was niet het doel van de bijeenkomst.
De onderzoeker heeft voor deze discussiepunten geen voorbereiding getroffen,
bijvoorbeeld d.m.v. stellingen etc. Een aantal opmerkingen is hierdoor niet
bediscussieerd.
Een derde punt bij de focusgroep is de argumentatie van de thema’s met de hospitality
processen. Een duidelijke link tussen thema’s en hospitality niet was aangegeven. Dit
zorgde voor veel verwarring tijdens de bijeenkomst. Hierdoor is kostbare tijd verloren
gegaan.
Desalniettemin hebben de verbeteringen vanuit de focusgroep bijgedragen aan de
ontwikkeling van het zelfevaluatie-instrument. De belangrijkste verbetering was het
opstellen van de maturity ladder. Dit gaf de onderzoeker het inzicht dat het noodzakelijk
is om de organisatie in het instrument te verwerken, ongeacht hoe fysiek het instrument
gericht is op milieuaspecten.
Uitgangspunt zelf evaluatie
Een zelfevaluatie-instrument is gekozen als uitgangspunt voor dit onderzoek. Om
zodoende een Facility Manager zijn eigen processen te laten meten. Reflecterend op de
beproeving in de praktijk is dit de juiste methode gebleken. De Facility Managers zagen
zelf in welke punten opgepakt konden worden en wilden dit dan ook serieus overwegen.
Hierdoor werd MVO “concreet” gemaakt en stond het minder ver van de Facility Manager
af. Een instrument ontwikkelen dat afgenomen dient te worden door een expert zou
mogelijk minder motiverend werken voor een facilitair manager. Deze aanname dient
echter nog onderzocht te worden.
Oriënterende interviews
Oriënterende interviews waren ingepland om in combinatie met de literatuurstudie te
komen tot indicatoren. Doordat de afbakening van het onderzoek langzamer verliep dan
gepland, is het niet mogelijk geweest om indicatoren op te stellen vanuit de interviews.
De interviews zijn uiteindelijk gebruikt om de onderzoeker meer gevoel te geven voor het
onderwerp MVO.
Kengetallen
Geen enkele organisatie heeft inzicht in de kengetallen. Toch is de onderzoeker van
mening dat dit aspect opgenomen dient te blijven in het instrument. Het kan gezien
worden als bewustwording. Als de organisatie niet weet hoeveel energie de hospitality
processen gebruiken is het niet mogelijk om hierop te sturen en doelen te formuleren. De
respondenten deelden deze mening
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7.2

Aanbevelingen

De aanbevelingen paragraaf beschrijft welk vervolgonderzoek nog nodig wordt geacht.
Het instrument is slechts de eerste aanzet van de ontwikkeling van een MVO-scan voor
de facilitaire organisatie. De overige facilitaire processen en de twee andere P’s (profit en
people) dienen te worden toegevoegd. Onderzocht moet worden of de indeling van het
instrument tevens bruikbaar is bij de overige processen. Het uitgangspunt waren de
hospitality processen. Doordat de facilitaire functie veel verschillende processen heeft, is
geen inzicht of de gebruikte indeling ook voor de overige processen gebruikt kan worden.
De overige P’s kunnen afzonderlijk, net als dit onderzoek, worden opgesteld. Het dient
dan als aanbeveling om in de laatste vervolgstudie deze 3 P’s samen te voegen. Het is
namelijk mogelijk dat bij de drie afzonderlijke P’s suboptimale oplossingen zijn
geformuleerd. Een onderzoek dient uitgevoerd te worden waarbij gekeken wordt wat het
effect is op de 3P’s, per maatregel.
In verschillende interviews geven invullers aan dat het overnemen van de scores in de
scoringslijsten extra werk is. Het instrument digitaal aanbieden voorkomt dat de invullers
het instrument als het ware twee keer dienen in te vullen. Tevens biedt het digitaal
aanbieden meerdere voordelen:
- Het is mogelijk om een link te plaatsen naar de SenterNovem criteria. Veranderingen
in de criteria worden zodoende automatisch meegenomen. Indien de invuller niet
bekend is met deze criteria is het mogelijk om meer informatie in te winnen door het
document door te lezen. Een eventuele link naar de website is ook mogelijk.
- Een mogelijkheid bestaat om de invuller aanvullende informatie te verschaffen indien
deze dat nodig acht d.m.v. een pop-up. Bijvoorbeeld als de invuller niet weet wat
Swill is kan dit door middel van een pop-up beschreven worden. Indien de invuller
deze kennis wel heeft wordt hij niet lastig gevallen door al bekende informatie. Het
instrument kan zich zodanig aanpassen aan de kennis van de invuller. Het instrument
is gebruiksvriendelijker en kan sneller ingevuld worden.
- Het vierde punt maakt het mogelijk om een scan te ontwikkelen voor alle facilitaire
organisaties. Als inzichtelijk is welke aspecten voor welke soort organisaties nietrelevant zijn, dat eerst nog onderzocht dient te worden, kunnen deze aspecten in de
digitale versie niet gevraagd worden. Hierdoor hoeft de organisatie alleen de
relevante aspecten te beoordelen. Dit zal het gebruik van het instrument verhogen.
- Een aantal basale punten in vergelijking met een papieren versie:
o dient niet uitgeprint te worden om in te vullen
o gemakkelijk op te slaan en te communiceren naar andere personen binnen of
buiten de organisatie.
Een ander aanbeveling is om de verhoudingen tussen de verschillende aspecten
inzichtelijk te krijgen. Op dit moment is dan ook het geval dat alle aspecten even zwaar
wegen. De keuze van wegingsmethode is een onderdeel van fase 2: ontwerp van concept
zelfevaluatie-instrument. Op deze manier zal het zelfevaluatie-instrument meer de
werkelijkheid weerspiegelen.
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Koppen 2009
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Kuiper 2009
Kuiper M., Zelfstandig ondernemer op het gebied van MVO, interview met hem
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Venselaar 2009
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Van Wagenberg 2009b
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Bijlagen

Bijlage 1 Concept zelfevaluatie-instrument 1

Document deelnemers focusgroep
15 juli Universiteit Wageningen

9 juli 2009
Pim Marcusse

Inleiding
Dit document geeft u, als deelnemer van de focusgroep, informatie betreffende de
afbakening gemaakt in het onderzoek. Aan het eind van het document vindt u de
indicatoren (‘checks’) die opgesteld zijn om de duurzaamheid te meten. De indicatoren
zijn onderverdeeld in verschillende blokken, welke tijdens de bijeenkomst blok voor blok
besproken zullen worden. Aangezien veel blokken zijn opgesteld en het lastig te
beoordelen is of voldoende tijd beschikbaar is, wil ik u graag vragen deze indicatoren
door te nemen en waarnodig aantekeningen te plaatsen. Indien niet alle blokken aan bod
kunnen komen tijdens de bijeenkomst, worden de door u gemaakte aantekeningen, na
de bijeenkomst, gebruikt om de indicatoren aan te passen.

Projectachtergrond
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al een aantal jaren een bekend
begrip. Het staat hoog op de politieke agenda en de maatschappij vraagt naar
ondernemingen die duurzaam opereren. Ook de facilitaire organisatie heeft hierin zijn
taak.
Dit project wordt gestart met de aanname dat wanneer dienstverlenende organisaties,
zoals financiële adviesbureaus, enz., MVO gericht willen ondernemen, zij moeten
investeren in de facilitaire organisatie. In het primaire proces zijn de mogelijkheden
gering om aanpassingen te verrichten voor MVO. Echter, het is wel mogelijk om te
investeren in het secundaire proces, betreffende het facilitaire domein, zoals huisvesting
of de hospitality activiteiten.
Probleembeschrijving
Hoe kan een facilitaire organisatie beoordelen of zij MVO gericht bezig zijn en hoe kan
men dit verbeteren? Als facilitaire organisaties weten waar ze staan wordt het zichtbaar
welke verbeteringen nog toegepast kunnen worden. Zodoende kan continue verbetering
plaats vinden. Op dit moment is het dan ook nog niet mogelijk om specifiek een facilitaire
organisatie te meten. Er zal hiervoor een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld moeten
worden.
Projectkader
In het projectkader wordt het concept MVO nader toegelicht. In de academische
literatuur zijn er verschillende definities en indelingen van MVO gemaakt. Maar gezien de
doelgroep van de scan, de facilitaire organisaties is het noodzakelijk dat de scan aansluit
bij de praktijk en dus ook de indeling van MVO. Er is hierdoor gekozen voor de 3P’s,
Planet People Profit die veelal wordt gebruikt in organisaties. Door de complexiteit van
het concept (multi criteria) en de tijdsvoorwaarden van het afstuderen is de keuze
gemaakt om één aspect centraal te nemen.
Uit het onderzoek van Twynstra Gudde (Gijsbers & van der Kluit, 2008) is geconcludeerd
dat milieubewust beleid één van de ontwikkelingen is in het facilitaire domein voor de
komende 5 jaar. Drion (2008) heeft geconcludeerd dat de FM-er zichzelf een belangrijke
rol toedichten in de dimensie Planet, voor de gehele organisatie.
Keuze: Planet
Facilitaire processen
Er zijn veel verschillende facilitaire processen en gezien de tijdsvoorwaarden is de keuze
gemaakt om één van deze processen centraal te nemen. De processen moeten een kort
cyclische verloop hebben om zodoende het instrument goed te kunnen testen, d.m.v.
iteratie en fine tuning. Verder kan de FM-er snelle winsten halen en acties ondernemen
om de (facilitaire) organisatie te motiveren. Als laatste is belangrijk dat relevante winsten
te behalen zijn in deze processen.
Gekozen is voor hospitality definieert zoals in de EN 15221 “providing hospitable working
environment” en waaronder de volgende processen vallen:
• Secretariaat en receptie
• Help desk services
• Restauratieve voorzieningen
• Organiseren van congressen en vergaderingen
Verder wordt het persoonsvervoer meegenomen als proces. Vervoer is een onderdeel van
hospitality omdat het vervoer/bereikbaarheid van de organisatie een belangrijke rol
speelt in de mate van hospitality.
In dit project wordt gebruik gemaakt van een toekomstige visie waarbij één organisatie
op commerciële basis al deze diensten onder het label van hospitality aanbiedt aan

organisaties in Nederland. Dat kan iedere organisatie zijn, zelfs een ziekenhuis etc. Met
dit perspectief wordt naar hospitality gekeken. En dat betekent dat input, throughput en
output denken mogelijk is. Daarom wordt ook duurzaam inkopen meegenomen. Want de
aanbiedende organisatie van hospitality zal niet alles zelf kunnen doen. Het zal met
partners moeten werken en dus in een inkoopsituatie terecht komen.
Keuze: Hospitality + persoonsvervoer
Zelfevaluatie-instrument
Het doel van het zelfevaluatie-instrument is om een bewustwordingsproces opgang te
brengen. Waarbij verschillende mogelijkheden worden benoemd die de organisatie kan
ondernemen. Dit dient op een simpele en gemakkelijke manier te gebeuren. Het zelf
evalueren heeft een aantal karakteristieken:
- Het is een proces
- Initiatief vanuit de organisatie zelf
- Informatie bevindt zich binnen de organisatie
- Leidt tot concrete initiatieven voor verbetering
Opbouw

Bovenstaand figuur geeft de opbouw van het instrument weer. Het onderdeel beleid gaat
in op de plannen die zijn beschreven, de kengetallen en het inkopen. Dit onderdeel geldt
voor alle hospitality processen en het vervoerproces. Vervolgens zijn de processen,
waarbij de organisatie er voor kan zorgen dat de input, throughput of output duurzaam
is. Dit zal dan ook per proces doorlopen worden. De thema’s van de literatuurstudie,
energie-, water- en afvalmaatregelen komen terug in de throughput. Bij de output, het
afval, wordt alleen gekeken welk afval relevant is en op welke wijze dit wordt verwerkt.
Op de volgende pagina’s worden de indicatoren benoemd, die de indeling volgen van het
bovengenoemde schema. Als eerste zal het beleid aan bod komen, gevolgd door de
processen, met bijbehorende input, throughput en output.

Beleid
Plan
Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Ja

Nee

N.v.t.

o

Ja

o

Ja

Energie
Aanwezigheid
o
o
o
Aanwezigheid
o
o

energiebesparingplan hospitality activiteiten met o.a.:
Energiescan met bijbehorende besparingsmaatregelen
Haalbaarheidsonderzoek voor de maatregelen
Plan van aanpak
van energiebeheersysteem met o.a.:
Monitoring: het meten en registreren van relevante gegevens.
Analyseren: op basis van de verzamelde gegevens kunnen
kengetallen berekend worden
Rapportage: De kengetallen worden gerapporteerd en
geanalyseerd.
Bijsturen: op basis van de kengetallen kan men beslissingen ten
aanzien van procesinstellingen, onderhoudsintervallen enz. nemen

Water - preventie
Aanwezigheid van waterbesparingplan hospitality activiteiten met o.a.
o Waterscan met bijbehorende besparingsmaatregelen
o
o

Vervoer
Aanwezigheid
o
o
o
o
o

Haalbaarheidsonderzoek voor de maatregelen
Plan van aanpak

van vervoerplan
Inzicht in reisgedrag medewerkers
Bestaande voorzieningen van werkgever m.b.t. vervoer
Een indeling naar zekere, voorwaardelijke onzekere en onhaalbare
maatregelen
Planning uitvoering zekere maatregelen
Kosten en baten analyse

Kengetallen

Getal
Kengetallen - energie
Gemiddelde van aanwezige medewerkers per dag over een kwartaal + gemiddelde
aanwezige gasten per dag over een kwartaal / gemiddelde energieverbruik per dag
Het standaardisatiegetal * % ecostroom ingekocht door organisatie t.o.v. totale
energie = standaardisatiegetal ecostroom

Getal
Kengetallen - water
Gemiddelde van aanwezige medewerkers per dag over een kwartaal + gemiddelde
aanwezige gasten per dag over een kwartaal / gemiddeld waterverbruik per dag

Inkopen
Getal
Kengetallen - afval
Gemiddelde van aanwezige medewerkers per dag over een kwartaal + gemiddelde
aanwezige gasten per dag over een kwartaal / gemiddelde “afvalstroom” in kg per
dag

N.v.t.

Nee

Ja
Duurzaam inkopen
De deelnameverklaring Duurzaam Inkopen is ondertekend en Duurzaam Inkopen
is opgenomen in de milieubeleidsverklaring
Duurzaamheidaspecten worden meegewogen in de beoordelingsfase in
inkooptrajecten (denk aan SenterNovem criteria)

Restauratieve voorzieningen/ bedrijfsrestaurant/ drankautomaten

Input

N.v.t.

Nee

Ja
Grondstoffen
40% van de producten zijn biologisch (EKOkeurmerk).
Er worden geen mono-verpakkingen gebruikt
Producten (indien haalbaar) worden in grootverpakkingen ingekocht.
Met de leveranciers zijn er afspraken gemaakt betreffende retoursysteem voor
verpakkingen
o retoursystemen, zoals statiegeld op (glazen of pet) -flessen en kratten
o meermalige verpakkingen zoals hervulbare
statiegeldverpakkingen voor zuivel, vruchtensappen e.d.
o leveringen op retour-pallets/rol-containers
Leveranciers hebben een EMAS- of ISO 14001 certificaat
(milieumanagementsysteem)

Throughput
Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Ja

Medewerkers
Medewerkers volgen milieucursussen.

Ja

Energieverbruik - energiepreventie
Er vindt, per halfjaar, inventarisatie van het werkelijke lunchgebruik van
medewerkers en aanbod (afname van warme maaltijden, salades en
dergelijke).

N.v.t.

Nee

Ja

Energieverbruik – energievermindering - drankautomaten
De drankautomaten beschikken over een wachtstand en/of tijdschakelaar.
De drankautomaten beschikken alleen over aanwezigheid van verlichting ten
behoeve van drankkeuze.
De verlichting wordt door middel van een lichtschakelsysteem automatisch
uitgeschakeld in een periode dat medewerkers geen gebruikmaken van het
apparaat.
De drankautomaten zijn voorzien van een periodiek onderhoudsschema.
De warme delen van het toestel zijn geïsoleerd.
Jaarlijks wordt een efficiency-inzetrapport uitgebracht.

N.v.t.

Nee

Ja
Energieverbruik – energievermindering - keukenapparatuur
Keukenapparatuur, zoals ketels etc. zijn voorzien van dubbelwandige deksels.
Keukenapparatuur is voorzien van schakelklokken.
Keukenapparatuur is voorzien van een digitale aansturing.
Gasgestookte friteuses zijn voorzien van het Gastec QA Low NOx label en het
Gastec High Efficiency label.
Gasgestookte (stoom)convectieovens zijn voorzien van het Gastec High
Efficiency label.

N.v.t.

Nee

Ja
Energieverbruik – energievermindering – koel/vries apparatuur
Koel- en vriesapparatuur hebben een energiegebruik dat gelijk is aan of kleiner
dan de waarden, bepaald volgens EN-ISO 23953 of EN 441, onder de condities
van de in deze normen gedefinieerde klimaatklasse 4:
• Voor koelapparatuur: 15 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur.
• Voor vriesapparatuur: 40 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur.
Koel- en vriesapparatuur gebruikt CO2, NH3 (ammoniak), of koolwaterstoffen
als koudemiddel.
In de koel/vriescel wordt gebruik gemaakt van TLD-, of spaarlampen.
In de koel/vriescel zijn bewegingssensoren geplaatst.
Er wordt gebruik gemaakt van een hoog rendement (HR) compressor
De koudeleidingen zijn geïsoleerd
Er is een warmte terugwinboiler geplaatst in de vries/koelcel.
De koel/vries ruimte is opgedeeld in aparte compartimenten die per
compartiment geregeld kunnen worden.
Koel-/vriesruimtes worden gegroepeerd (hoge temperaturen aan buitenzijde,
lage temperaturen er tussenin)
Er zijn maatregelen genomen om deurverliezen te voorkomen:
o Automatisch systeem voor het sluiten van de deuren;
o Strokengordijnen;
o Snelsluitdeuren;
o Luchtgordijn aangebracht.
Onderhoud koelkasten en diepvriezen middels een periodiek onderhoudsplan,
waarbij gekeken wordt naar
o Reiniging van de lamellen van de condensor
o Ontdooiing
o Vervanging van rubbers

Maximum Energiegebruik per korf
Maximum vermogen Droogzone

N.v.t.

Nee

Ja

Energieverbruik – energievermindering - afwasapparatuur
Vaatwasmachine aangesloten op warmwatervoorziening.
Afvalwarmte wordt teruggewonnen uit de afwasmachine.
De afwasapparatuur voorzien van een energiemeter.
Korvenmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima voor energie,
water en vermogen. (SenterNovem)
0,10 kWh
6 kW

Glazenspoelmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima voor energie
en water.
Energiegebruik per korf

0,20 kWh

Voorlader- en doorschuifmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima
voor energie en water.

Energiegebruik per korf

0,35 kWh
(voorlader)

0,35 kWh
(doorschuiver)

N.v.t.

Nee

Ja

Waterverbruik - keukeninrichting
Er zijn thermosstatische mengkranen geïnstalleerd.
Er is een onderhoudsschema voor kranen, waarbij de volgende aspecten
worden gecontroleerd:
o de temperatuurinstelling en -stabilisatie van thermosstatische
mengkranen
o ontkalking van de warmwatertoestellen;
o de inregeling van warmtapwater circulatiesystemen;
o de conditie van de leidingisolatie en de klepafdichtingen van de
ontlastkleppen.
Er zijn reduceerventielen geplaatst in de waterleiding.
De kranen bevatten één van de volgende aspecten:
o ingebouwde spaarknop of weerstand
o een schuimstraalmondstuk
o drukonafhankelijke volumestroombegrenzer

Output

N.v.t.

Nee

Ja

Afval - afvalscheiding
Glas, GFT, Swill en frituurvet worden gescheiden afgevoerd.

Receptie/secretariaat/help desk
Input

Ja

Nee

N.v.t.

Ja

Nee

N.v.t.

Ja

Nee

N.v.t.

Inkoop grondstoffen
Er wordt papier ingekocht met het EU Ecolabel of Nordic Swan keurmerk/label.
Tonercartridges zijn gereconditioneerd (Nordic Swan of Blaue Engel)
Contract met leverancier over terugname van lege tonercartridges en
reconditionering of recycling van de teruggenomen tonercartridges.
Throughput

Energieverbruik - energiepreventie
Er is een tijdschakelaar geplaatst op pc, printer of copiers.
o Slaapstand
o Uitstand
Kantoorapparatuur wordt buiten werktijd uitgezet middels een standby killer.

Output

Machines
Apparatuur heeft keurmerk Energy Star of GEEA
o Telefoons voldoen aan de Energy Star-criteria
o De desktops voldoen aan de Energy Star voor computers
o De monitoren voldoen aan de eisen van Energy Star voor
monitoren
Print-, kopieer- en multifunctionele apparatuur is geschikt voor automatisch
dubbelzijdig kopiëren en/of printen.
Er zijn tellers op kopieer en printers geplaatst en kopieerquota worden
toegepast

Organiseren van vergaderingen en congressen
Input

Nee

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Ja
Inkoop grondstoffen
Er wordt papier ingekocht met het EU Ecolabel of Nordic Swan keurmerk/label.
40% van de producten zijn biologisch (EKOkeurmerk).
Er worden geen mono-verpakkingen gebruikt bij de catering van de
vergadering/congres
Leveranciers hebben een EMAS- of ISO 14001 certificaat
(milieumanagementsysteem)

Throughput
Ja

Medewerkers
Medewerkers hebben een cursus Nieuwe Rijden gevolgd

Output
Ja

Nee

N.v.t.

Ja

Nee

N.v.t.

Machines - Energie
Audiovisuele middelen (tv, video, projector) hebben een International
Electrotechnical Commission (IEC) certificering
Tijdschakelaar geplaatst op televisies, videoapparatuur en beamers.
Apparatuur bezit een standby killer.

Procedure
Uitnodiging en registratie geschied door middel van email.

N.v.t.

Nee

Ja

Afval - afvalscheiding
Papier wordt gescheiden verwerkt.

Personen vervoer
Throughput

Ja

Nee

N.v.t.

Ja

Nee

N.v.t.

Vervoer – voorkomen autogebruik
Analyse gemaakt m.b.t. mogelijkheden openbaar vervoer
o Dichtstbijzijnde vervoerhalte beschreven
o Dichtstbijzijnde treinstation beschreven
Indien geen goede OV mogelijkheden (OV halte buiten 2 km), wordt er een
pendeldienst ingezet
Gasten/medewerkers worden geïnformeerd over de mogelijkheden van
openbaar vervoer
Plaatsing van beveiligde fietsenstallingen
Er is een maximum voor de regeling die woon-werk autokilometers vergoedt

Vervoer – verbetering vervoersmiddel
Dienstauto’s zijn voorzien van een energielabel A of B.
Er worden hybrideauto’s gebruikt in het wagenpark
Auto’s bezitten boordcomputers, waardoor metingen verricht kunnen worden.
Dienstauto’s zijn voorzien van roetfilter affabriek of retrofit
Er is een periodiek onderhoudsplan voor de auto’s

N.v.t.

Nee

Ja

Vervoer – verbetering gebruik van vervoersmiddel
Carpoolen wordt gestimuleerd
o Carpoolparkeerplaatsen
o Thuiskomgarantie
o Carpoolvergoeding
o Carpoolmatchsysteem

N.v.t.

Nee

Ja
Vervoer - preventie
Er zijn mogelijkheden om te vergaderen door middel van een videoconferentie
of telefonische vergadering.

Bijlage 2 Verslag focusgroep
Datum: 15 juli 2009 09.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Leeuwenborch, gebouwnr. 201 Wageningen
Doel focusgroep
Het doel van de focusgroep bijeenkomst is het valideren van de operationalisatie
(“checks”) van het begrip planet in hospitality, de zogenoemde content validiteit. Met
content validiteit wordt, de mate waarin de metingen van de aspecten aan het
gedefinieerd concept voldoen (de Vaus), behandeld. Er is met de deelnemers besproken
of alle relevante aspecten m.b.t. planet in hospitality zijn opgenomen in het
zelfevaluatie-instrument. Om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te gebruiken, is vijf
dagen voor de bijeenkomst een document naar alle deelnemers gestuurd. Dit document
bevat informatie betreffende het onderzoek en de opgestelde indicatoren. Alle
deelnemers geven voorafgaand aan de discussie aan de documenten op tijd te hebben
ontvangen en deze te hebben doorgenomen.
Introductie
De discussieleider D. van Wagenberg verwelkomt de deelnemers. Hij geeft een korte
inleiding waarom dit project is geïnitieerd en de keuze van een zelfevaluatie-instrument.
Door één deelnemer, dhr. Venselaar, is een kritische email gestuurd naar de
projectmanager over de aanpak van het project en de keuzes die hierin zijn gemaakt. De
discussieleider geeft aan dat tijdens het voorstelrondje kort inhoudelijk gereageerd kan
worden op het document. Vervolgens zijn opmerkingen geplaatst door de deelnemers
over de verschillende onderdelen van het instrument alsmede de aanpak en keuzes die
gemaakt zijn. Deze opmerkingen zijn bij de analyse van de bijeenkomst samengevoegd
en geanalyseerd. Een nadeel van deze methode is dat de deelnemers weinig op elkaar
hebben gereageerd. Het is moeilijk om te bepalen of het standpunt van de deelnemer
wordt gedeeld door de overige deelnemers. Iedere deelnemer geeft dus zijn eigen kijk op
het geheel. Alle opmerkingen van de deelnemers kunnen dan geplaatst worden in de
context van de visie en de functie binnen een organisatie van de desbetreffende
deelnemer. De deelnemers worden hieronder weergegeven.
Deelnemers:
Jan Venselaar
Menno Kuiper
Rene van der Burgt
Jacqueline Reeker
Jan Teunissen
Henk Voormolen
Eric Zweserijn

Lector Duurzame Bedrijfsvoering
Ondernemer
Directeur
Beleidsadviseur Facility Services
Marktonderzoeker
Directeur Duurzaam Ondernemen
Coördinator Corporate Citizenship

Avans Hogeschool
Eigenaar MVOplossingen
Philips Real Estate
Achmea
Foodstep
Albron
Sodexo

Deze deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun MVO ervaring, interesse of omdat
MVO een onderdeel is in hun portefeuille binnen de organisatie. Grote verschillen zijn te
herkennen in achtergronden en disciplines van de deelnemers. Een voordeel hiervan is
dat het zelfevaluatie-instrument vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en
vervolgens feedback ontvangen wordt. Echter een nadeel is dat door de grote verschillen
het soms onmogelijk was om overstemming te bereiken in de discussie. De analyse van
deze bijeenkomst bleek een uitmate lastige opgave. Het was moeilijk om de essentie uit
de discussie te halen en de losse opmerkingen niet mee te nemen.
Dhr. Venselaar en dhr. Kuiper zijn benaderd voor hun MVO achtergrond, echter zij
hebben weinig ervaring met Facility Management of hospitality. Door deze achtergrond
hebben zijn de mening dat MVO integrale aanpak dient te hebben en dat het niet
mogelijk is om slechts één P uit te lichten. Dhr. Van der Burgt en mevr. Reeker zijn
gevraagd om de facilitaire organisatie in kantoorhoudende organisatie te

vertegenwoordigen. Dhr. Van der Burgt benadert MVO op een bedrijfskundige manier,
waarbij beleid van de gehele organisatie een belangrijke rol speelt om de hospitality
processen duurzamer te organiseren. Mevr. Reeker heeft MVO in haar portefeuille en
heeft dus ervaring met zowel MVO als Facility management. Zij heeft een visie waarbij
kleine stapjes en het praktisch maken van MVO de beste manier is om te verduurzamen.
Zij waardeert het initiatief van dit project dan ook. Dhr. Teunissen vertegenwoordigt
Foodstep, een advies- en trainingsbureau op het gebied van eten, drinken en slapen in
de foodservice, waarbij hij onder andere onderzoek doet naar MVO bij consumenten. Bij
hem staan de duurzame producten centraal, zoals verantwoorde teelt etc. Dhr.
Voormolen en dhr. Zweserijn vertegenwoordigen beide een aanbiedende facilitaire partij
en hebben een MVO functie in de organisatie. Beide bekijken MVO dus vanuit een
commerciële aanbiedende organisatie waarbij voldoen aan het contract en een tevreden
klant de essentie moet zijn.
De overige onderdelen die zijn besproken betreffen de opbouw van het instrument, de
operationalisatie en het zelfevaluatie-instrument zelf. De gehele bijeenkomst is
opgenomen op band en nadien compleet uitgeschreven. De analyse van de ‘ruwe’ data
van de focusgroep vindt plaats door de zogenoemde ontwikkelmethode, opgesteld door
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Deze methode bestaat uit vier fases:
- Selecteren
- Rubriceren
- Rangschikken
- Controleren
Hierbij worden relevante gegevens geselecteerd en vervolgens bij elkaar gegroepeerd
onder dezelfde noemer. Hierna worden de groepen gerangschikt, eventuele groepen
samengevoegd en worden de gegevens per groep in de juiste volgorde geplaatst. Bij
laatste fase wordt alles nogmaals nagelopen en wordt gekeken of het doel/centrale vraag
nog centraal staat.
Conclusie Focusgroep
In deze paragraaf zijn de data van de bijeenkomst gerubriceerd onder dezelfde noemer.
Per onderdeel wordt de discussie in de focusgroep beschreven en de conclusies
getrokken. Vervolgens wordt aangegeven of de conclusies zijn meegenomen in de
verbetering van het zelfevaluatie-instrument.
Projectachtergrond
Er is onenigheid in de groep over de achtergrond van het project en de aanname die
daarbij is opgesteld. Dhr. Van der Burgt is het niet eens met de rol die FM in de aanname
toe gespeeld krijgt. In het project wordt aangenomen dat een kantoorhoudende
organisatie, indien het wil verduurzamen, moet investeren in facility management. Dhr.
Van der Burgt vindt het te gemakkelijk “om de bal bij facilities te leggen”. Verder is hij
van mening dat de ego’s een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld een
advocatenkantoor, in het al dan niet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dhr.
Voormolen vindt juist dat er kansen liggen voor het bewustwordingsproces bij FM en dat
deze de rol op zich moet nemen. Raad van bestuur en directies verwachten dat FM met
maatregelen komt op het gebied van bijvoorbeeld energie en de catering
beargumenteerd mevr. Reeker. Dit is goed voor FM omdat van deze verwachting gebruik
gemaakt kan worden om te verduurzamen.
De aanname van het project zal worden gehandhaafd. Het instrument moet een kritische
reflectie geven op een klein onderdeel van de facilitaire organisatie. Om te bekijken
welke mogelijkheden er liggen om te verduurzamen. Tevens is het project al zover
gevorderd dat het niet mogelijk is om deze aanname los te laten. Tenslotte is dit slechts
de mening van één expert waardoor het lastig te beoordelen is of deze visie wordt
gedeeld door het hele facilitaire domein.

Projectkader
MVO is te definiëren als de drie P’s. Binnen het project is de keuze gemaakt om alleen te
kijken naar de dimensie planet. Dhr. Venselaar en dhr. Kuiper zijn echter van mening dat
door de afbakening van planet een essentieel gedeelte, de overige P’s, worden gemist.
De 3 P’s zijn onafscheidelijke verbonden met elkaar, een verandering in de dimensie
Planet heeft ook invloed op de Profit en People. Men kan dus spreken dat in het huidige
instrument enkel wordt gezocht naar optimale oplossingen.
Echter gezien het tijdsaspect van dit project en de complexiteit van het MVO wordt
vastgehouden aan de keuze voor de dimensie planet. Tevens is deze keuze gemaakt
gezien het feit dat het eindproduct slechts een eerste aanzet zal zijn richting een
zelfevaluatie-instrument die alle drie de P’s zal omvatten.
Thema’s
Het thema vervoer wordt door de focusgroep gezien als een onderdeel van Human
Resource Management en niet als onderdeel van Facility Management. De argumentatie
dat de mobiliteit van een organisatie, een onderdeel van hospitality is, wordt erkend.
Maar de facilitaire organisatie heeft hier echter geen invloed op. Daarom is gekozen om
het vervoerproces van de medewerkers naar de organisatie, te verwijderen. In een
volgend project kan hieraan aandacht besteedt worden. Vervoer wordt nu een onderdeel
van de hospitality processen, waarbij dit in het bijzonder speelt bij het organiseren van
vergaderingen.
Opbouw instrument
Mevr. Reeker beargumenteert dat de insteek van het proces (zoals receptie, catering
etc.) niet het juiste beginpunt is. In het algemeen wordt op een andere manier naar MVO
gekeken. Bij MVO dient eerst in kaart te worden gebracht wat de relevante thema’s zijn,
zoals energie, water, afval etc. Vervolgens moet worden gekeken welke maatregelen al
worden ondernomen en wat de impact van deze maatregelen zijn. Ten slotte wordt
gekeken op welke wijze deze thema’s aangepakt kunnen worden om de milieubelasting
te verlagen. Er wordt dus vanuit “algemeen” (thema) naar “specifiek” (proces) gekeken.
Dit wordt bevestigd door dhr. Zweserijn, die aangeeft dat afval het startpunt van
verduurzaming is bij catering. Het instrument moet het meten van output, zoals
emissies, als beginpunt hebben en niet grondstoffen. De output is de basis om verder te
keten in te gaan. Het is algemeen bekend dat het bij catering gaat om 20%
verpakkingen en 30% weggegooid voedsel. Hier kunnen vervolgens doelstellingen aan
opgehangen worden. Dit voorkomt dat het instrument erg generiek wordt en dwingt de
gebruikers eerst te bekijken wat de grootste impact heeft. Dus eerst een evaluatie om
vervolgens verder in te zoomen.
De insteek vanuit het proces zal gehandhaafd worden, aldus de discussieleider. Zijn
ervaring is dat vanuit “algemeen” naar “specifiek” werkend nooit bij het specifieke
aangekomen zal worden. Het doel van het instrument is om op een milieutechnische
wijze de facilitaire organisatie grip te laten krijgen op de “eigen processen”. De
hospitality manager (of facility manager) zal niet beginnen bij bijvoorbeeld het
waterverbruik, maar kijkend naar zijn eigen processen en vervolgens het thema
waterverbruik. Dit is het perspectief van waaruit een manager dit probleem zal
benaderen. Wat kan in deze processen verbeterd worden? Door de insteek vanuit het
proces zal de benadering van in-, through- en output behouden blijven. Per fase kunnen
maatregelen worden ondernomen om te verduurzamen. Doordat de input het begin is
van een proces zal daarmee begonnen worden. Uiteindelijk worden alles fases doorlopen,
waardoor natuurlijkerwijs ook uitgekomen zal worden bij de output.
Verder komt de discussieleider tot de conclusie dat het gebruik van het instrument
verhoogd wordt als op de een of andere manier prioriteit aan de punten kan worden
toegedicht. Het instrument blijft dan niet beperkt tot een inventarisatie van
aandachtspunten die wel of niet worden uitgevoerd. Op dit moment is in het instrument
nog geen aandacht besteed aan prioriteit bepaling.

Methodiek instrument
Dhr. Venselaar geeft aan dat twee verschillende soorten checklisten bestaan. Een
checklist die alle mogelijkheden aangeeft die een organisatie kan ondernemen. Waarop
de organisatie zelf dient te bepalen welke punten zij voor zichzelf relevant achten. En een
andere checklist waarbij het om een lijst draait, die voor elke organisatie in een branche
geldt. Deze laatste is volgens dhr. Venselaar (bijna) onmogelijk om te maken omdat zelfs
in een branche grote verschillen tussen organisaties bestaan.
Het facilitaire domein laat zich echter redelijk goed omschrijven. Het is in normen
vastgelegd en in verschillende organisaties facilities op ongeveer dezelfde manier worden
uitgevoerd. Hierdoor wordt aangenomen dat het mogelijk is om één checklist op te
stellen die zowel relevant als generiek is.
Inhoud checklist
De focusgroep kan geen eenduidige mening vormen betreffende het papiergebruik van
de receptie. Tijdens de discussie zijn er twee visies ter sprake gekomen. Kort zal op
beide visies worden ingegaan.
Volgens dhr. Van der Burgt valt het gebruiken/inkopen van papier onder een andere kop
in de CEN-norm. Doordat de CEN-norm wordt gebruikt om hospitality af te bakenen is hij
van mening dat inkopen van papier niet onder de afbakening hospitality valt. In het
instrument wordt geïnsinueerd dat receptie zelf papier kan inkopen. Dit papier kan dan
verschillen met het papier wat gebruikt wordt in de rest van de organisatie. Dit is niet het
geval omdat het inkopen van papier centraal gebeurd. De receptie of hospitality
activiteiten kunnen hier geen of erg beperkte invloed op uitoefenen. Dit is een visie om
alleen “checks” op te nemen waar hospitality zelf in de processen daadwerkelijk invloed
kan uitoefenen. In deze visie is wel invloed mogelijk om bijvoorbeeld een keus te maken
tussen twee of vier medewerkers bij de receptie. Of alleen gebruik te maken van tv
schermen. Deze keuzes hebben invloed op de foodprint/milieubelasting van het proces.
Een andere visie is waarbij wordt geëvalueerd wat gedaan wordt, papierverbruik, en op
welke manier. Ongeacht of het in de invloedssfeer ligt van hospitality. Geconstateerd
wordt dat papiergebruik niet op een duurzame wijze gebeurd omdat het geen EU label
heeft. Maar de maatregelen of acties die ondernomen kunnen worden om dit
papiergebruik te verduurzamen, is per situatie verschillend. En is pas een probleem om
naderhand aan te pakken. In deze visie is het wel mogelijk om de “checks” van het
papiergebruik op te nemen in het instrument en te evalueren. Ook al wordt het gebruikt
door de receptie maar elders in de organisatie ingekocht. De vervolgmaatregelen om hier
verandering in aan te brengen worden niet meegenomen. Het blijft dus puur bij het
evalueren van het eigen gebruik maar de maatregelen om te verduurzamen worden niet
benoemd.
Verder heeft de groep veel waarschuwingen en opmerkingen bij het proces receptie in
relatie tot MVO. Bij receptie spelen algemene maatregelen die op een ander niveau in de
organisatie wordt bepaald. Vervolgens wordt opgemerkt dat de inspanning om het
receptieproces MVO in te richten, gezien de afbakening, niet in verhouding staat met wat
het oplevert. Hier zal de projectboard over na denken en wordt gezocht in de literatuur
naar onderbouwing voor deze aanname.
Beide bovenstaande visies zijn gediscussieerd door de verschillende deelnemers maar
geen overeenstemming is bereikt. De keus is gemaakt om alleen “checks’’ op te nemen
waar de hospitality processen zelf invloed op hebben. Het dient een zelfevaluatieinstrument te zijn waarbij hospitality activiteiten invloed hebben op de maatregelen.
Instrument inhoudelijk

De discussieleider geeft aan dat door de checklist heen gelopen zal worden. De feedback
over de methodiek van het instrument etc. zullen worden meegenomen. De resterende
tijd is gebruikt om inhoudelijk naar de kop beleid van de checklist te kijken.
Beleid
De kop beleid geeft verwarring in de focusgroep. Het is noodzakelijk om het woord te
veranderen of te omschrijven wat hier precies mee wordt bedoeld. Geconcludeerd wordt
dat een facilitair milieubeleidsplan de afbakening van de hospitality processen overschrijd
en dat het in kaart brengen van de afvalstromen een belangrijk punt is om mee te
nemen. Het opstellen van een afvalplan is tevens relevant bevonden. Dat was nog niet
het geval in het huidige instrument.
Kengetallen
Aangegeven wordt dat een aantal organisaties geen zicht hebben op het gemiddeld
aantal medewerkers of bezoekers in een pand of organisatie. Met het nieuwe werken
waarbij veel mobiliteit en flexibiliteit ontstaat, wordt dit nog moeilijker. Geconcludeerd
kan worden dat het wel mogelijk is om kengetallen te gebruiken bij de catering. Er kan
dan gekeken worden naar het aantal afrekeningen in het restaurant. Voor de overige
processen, receptie en vergaderingen wordt het moeilijker om kengetallen op te stellen.
Besloten is om medewerkers te vervangen door gebruikers omdat in bepaalde
organisaties zoals universiteiten ook de aanwezige studenten een belangrijke rol spelen.
Het woord gebruiker omvat zowel medewerker als overige personen.
De focusgroep kan geen overeenstemming bereiken over de mogelijkheid om kengetallen
te gebruiken voor het benchmarken. Zoals eerder aangegeven in dit document
(methodiek instrument) zijn een aantal deelnemers erg sceptisch over het benchmarken.
Andere deelnemers zien, gezien de kanttekeningen, toch mogelijkheden om te
benchmarken.
Duurzaam inkopen
Dhr. Kuiper geeft aan dat nog geen kengetal opgesteld is voor duurzaam inkopen. Een
kengetal geeft inzicht in hoeveel procent wordt voldaan aan de criteria van SenterNoven.
De SenterNovem criteria spelen een belangrijke rol in het huidige instrument.
Geadviseerd wordt om een kengetal te gebruiken om het probleem van veranderingen in
de criteria mee te nemen. De criteria kunnen in de loop van de tijd veranderen. Door het
opstellen van een kengetal wordt dit probleem verholpen omdat er altijd wordt
gerefereerd naar de huidige criteria die op dat moment gelden.
Verder kan de werkwijze van SenterNovem gebruikt worden om de keurmerken die
zijzelf niet hebben opgesteld, te ondervangen. Op dit moment wordt er in het
zelfevaluatie-instrument expliciet gevraagd naar keurmerken. Maar er zijn ook
keurmerken die misschien wel beter zijn dan de keurmerken die nu worden genoemd in
het zelfevaluatie-instrument. Door niet expliciet keurmerken te noemen bestaat ook niet
kans om een (klein) keurmerk te vergeten. Doordat veel verschillende keurmerken zijn
ontwikkeld die niet allemaal opgenomen kunnen worden in het instrument, wordt dit
probleem met een kengetal ondervangen.
Het is mogelijk om in de inleiding van het instrument te beschreven dat de keurmerken
niet uitputtend zijn, maar dat er een aantal concrete voorbeelden worden genoemd.
Anders kan het voorkomen dat een onbekend keurmerk, dat nog milieubewuster is dan
de opgestelde keurmerken, worden gekwalificeerd als niet duurzaam.
Overige opmerkingen
In de overige opmerkingen is de feedback geplaatst van de deelnemers waar niet over
gediscussieerd is. Maar het kan toch relevante informatie bevatten.

o

Dhr. Teunissen: toevoegen van communicatie in de opbouw van het instrument. Eén
belangrijk aspect van MVO is het afleggen van verantwoording aan bijvoorbeeld de
directie of terugkoppeling naar medewerkers.
Communicatie zal niet worden toegevoegd aan het instrument. Het doel is om te
bepalen of de processen op een milieutechnische wijze zijn ingericht. Communicatie
naar de medewerkers is al een stap te ver gezien het doel van het instrument. Alleen
naar de processen wordt gekeken.

o

Dhr. Van der Burgt: “het is lastig te bepalen of een organisatie duurzaam is”.
Betekent het als een organisatie aan twee “checks” voldoet slechter is dan een
organisatie die aan drie “checks” voldoet? Door het opzetten van een maturity ladder
is het mogelijk om het meetbaar te maken.

o

Dhr. Venselaar: de scope duidelijk beschrijven zodat een organisatie die het
instrument gebruikt ook goed weet op welke wijze het is afgebakend. Tevens dient
consequent worden gebleven aan deze scope.

o

Dhr. Teunissen: ziet gastvrijheid meer als een thema dan een proces. Waardoor de
aansluiting wordt gemist met een onderdeel van gastvrijheid namelijk het eten en
drinken, als product zijnde. Waar is het product in dit instrument gebleven?

Conclusie
Terugblikkend op het oorspronkelijke doel en de werkelijke uitvoering van de
bijeenkomst, wordt met gemengde gevoelens teruggekeken. Het doel van deze
bijeenkomst was om de indicatoren per blok door te lopen, waarbij opmerkingen
geplaatst kunnen worden. Dit is echter maar den dele gelukt omdat veel discussie heeft
plaats gevonden over de methodiek en aanpak van dit project. Terwijl dit niet de
bedoeling was. Verder heeft discussie plaats gevonden over de aandachtsgebieden zoals
vervoer etc. binnen hospitality. De link is klaarblijkelijk niet duidelijk genoeg
beargumenteerd waardoor discussie heeft kunnen ontstaan. Dit is een belangrijk leerpunt
voor de wijze waarop de volgende domeinen van facilities worden uitgewerkt. Een
duidelijke afgebakende link tussen een aandachtsgebied en het domein van facilities is
essentieel.
Echter, deze discussie heeft positief bijgedragen aan de verbetering van het instrument
omdat relevante suggesties zijn gedaan. Hierdoor kunnen veranderingen aangebracht
worden om het gebruik van het instrument te verhogen.
Samenvattend:
- Aanname blijft behouden;
- Vervoer is als proces verwijdert omdat het niet bij de invloedssfeer van FM ligt;
- De insteek van het proces blijft behouden omdat anders niet bij het specifieke
(hospitality proces) uitgekomen zal worden;
- Door het proces denken zal met input begonnen worden, waarna vervolgens naar
through- en output gegaan zal worden;
- Alleen “checks” opnemen die binnen de invloedssfeer van hospitality liggen;
- Het proces receptie zal worden onderzocht of er “checks” kunnen worden opgesteld
betreffende het milieu;
- Kop beleid geeft verwarring, een ander woord zal gekozen worden;
- Alleen kengetallen mogelijk bij catering, overige processen is dat niet mogelijk;
- In de kengetallen is medewerkers vervangen door gebruikers;
- Kengetal opstellen voor duurzaam inkopen;
- Waar mogelijk wordt een maturity ladder opgesteld.
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Zelfevaluatie-instrument

Toelichting
Voor u ligt een zelfevaluatie-instrument die u moet helpen om op eigen kracht het niveau
van de milieuprestaties van uw hospitality activiteiten (Restauratieve voorzieningen en
vergaderingen) in te schatten. Het kost u 20-30 minuten om het instrument in te vullen.
Dit instrument is ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen. Voorafgaand aan het
invullen van het zelfevaluatie-instrument dient eerst de toelichting en bijbehorende
instructieblad bestudeerd te worden. Kort wordt achtereenvolgens de achtergrond
alsmede de inhoud, het doel, doelgroep en de opbouw van het instrument weergegeven.
Achtergrondinformatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gedefinieerd als de 3 p’s (Planet People
Profit). In dit instrument wordt alléén de planet dimensie (milieuaspect) onderzocht.
Ook wordt er alleen gekeken naar de hospitality processen van de facilitaire organisatie.
Deze zijn gedefinieerd als (EN 15221) “providing hospitable working environment”. In dit
geval is er gekozen voor de processen m.b.t.:
• Restauratieve voorzieningen
• Vergaderingen
Inhoud instrument
In dit zelfevaluatie-instrument wordt gebruik gemaakt van een toekomstige visie, waarbij
één organisatie op commerciële basis, al deze processen onder het label van hospitality
aanbiedt aan een grote groep van organisaties in Nederland. Met dit perspectief wordt er
naar hospitality gekeken, wat betekent dat er input, throughput en output denken
mogelijk is. Omdat de aanbiedende organisatie van hospitality niet alles zelf zal (kunnen)
doen en daarom met externe partners zal werken. Bij de restauratieve voorzieningen
komen alle drie de delen (in-, through- en output) aan bod, bij de vergaderingen alleen
de throughput.
Het figuur hieronder geeft weer welke aspecten aan bod komen in het instrument per
deel in het proces.
Input
-

-

Beleid
Grondstoffen
o
Producten
o
Energie
o
Water
Kengetallen
Medewerkers

Throughput
-

Beleid
Machines
Energiemaatregelen
Watermaatregelen
Vervoermaatregelen

Output
-

Beleid
Afval
Kengetallen
o Afval
o Emissie

Figuur 1 Algemeen model van processen in organisaties

Voor alle aspecten, behalve de kengetallen, is een maturity ladder opgesteld. Deze ladder
geeft per aspect oplopende maatregelen aan, van weinig tot een zeer goede
milieuprestatie. Aan de linkerkant van de ladder wordt er weinig aandacht besteed aan
het milieu. Aan de rechterkant heeft milieu een belangrijke plaats binnen de hospitality
processen. U geeft zelf aan, op welke trede van de ladder ieder aspect van de hospitality
activiteit zich bevindt. Tevens wordt zichtbaar welke acties ondernomen dienen te
worden om op deze maturity ladder een trede op te schuiven.

Zelfevaluatie-instrument

Doel
Het zelfevaluatie-instrument is een quick-scan. Het doel van het zelfevaluatie-instrument
is om een bewustwordingsproces opgang te brengen. Ook geeft het inzicht over
mogelijkheden om te verbeteren. Het instrument heeft een algemeen karakter en hopen
dat het gemakkelijk door u in gevuld kan worden. Het zelf-evalueren heeft een aantal
karakteristieken:
- Initiatief komt vanuit de organisatie zelf
- Informatie bevindt zich binnen de organisatie
- Leidt tot bewustwording
- Geeft een aanzet richting concrete initiatieven voor verbetering
Doelgroep
Het zelfevaluatie-instrument is ontwikkeld voor de middelgrote en grotere
kantoorhoudende organisaties met ± 500 fte’s of meer. Deze organisaties willen inzicht
over hun milieuprestatie. Om vervolgens acties te ondernemen om de organisatie verder
te verduurzamen.
De gebruikers van het zelfevaluatie-instrument zijn idealiter medewerkers die informatie
bezitten over de milieuaspecten binnen de hospitality processen. Deze kan
verantwoordelijk zijn voor de hospitality processen. Ook kan het een persoon zijn die
verantwoordelijk is voor de milieuzorg (binnen de facilitaire organisatie) zou de vragen
idealiter kunnen invullen.
Opbouw van het instrument
- Instructieblad
- Vragenlijst
o
Algemene informatie over de organisatie
o
Maturity ladder
o
Scoreblad
Werkwijze van dit beproevingsonderzoek
- U vult de vragenlijst zelfstandig in;
- de onderzoeker bezoekt u om uw ervaringen en resultaten te bespreken;
- u ontvangt t.z.t. een samenvatting (management summary) met de belangrijkste
conclusies van het totale onderzoek per e-mail.

Zelfevaluatie-instrument

Instructieblad
Dit instructieblad geeft aan hoe het instrument ingevuld dient te worden en op welke
manier u de scores dient te interpreteren.
Maturity ladder
Het zelfevaluatie-instrument bevat een in-, through-, en output deel. De ladder bevat
vier niveaus, oplopend van weinig tot een goede milieuprestatie. Hieronder zijn
voorbeelden weergegeven:
Score van een aspect
Restauratieve voorzieningen
Input
Laag

Aspect
Voldoet aan
SenterNovem
criteria voor
Catering
SCORE
Beleid duurzaam inkopen
SCORE
Cursus
medewerkers

Mate van milieuprestatie

Hoog

Score
Voldoet niet aan
criteria,
0 – 25%
biologische
producten 1

Voldoet niet aan
criteria, 25 –
40%
biologische
producten

Voldoet aan
criteria, 40 45% biologische
producten

Voldoet aan
criteria, meer dan
45% biologische
producten

Geen beleid
opgesteld m.b.t.
duurzaam
inkopen

Korte termijn
beleid
geformuleerd

Korte termijn
beleid +
doelstellingen
geformuleerd

Middellange
termijn beleid +
doelstellingen/
geformuleerd

Geen cursus
m.b.t. duurzaam
handelen

Medewerkers
ontvangen
korte instructie
bij aanvang
werk over
duurzaam
handelen

Medewerkers
ontvangen
periodieke
cursussen over
duurzaam
handelen

Periodieke
cursussen +
mogelijkheden
voor bezoek
symposia,
seminar, etc.

X

X

SCORE

X
Tabel 1 Score van een aspect

De score wordt overgebracht naar de scorelijst in tabel 3.
Score kengetal
Ook is het mogelijk dat er een kengetal gevraagd wordt, deze dient u zelf te berekenen
en in te vullen in de tabel. Hier dient u, indien u geen getal kunt berekenen, aan de
linkerkant een kruisje te plaatsen. Hebt u wel een getal zet dat dan in de rechterkolom.
Hieronder is een voorbeeld weergegeven:
Restauratieve voorzieningen
Input
Laag

Aspect
Kengetal
energie
SCORE

Mate van milieuprestatie

Hoog

Score
Niet mogelijk om kengetal
energieverbruik te berekenen

Kengetal energie in kWh per
kassabetaling
0,7 Wh per betaling
Tabel 2 Score van kengetal

1

Voor de gemakkelijkheid wordt hier gesproken over biologische producten. SenterNovem gebruikt ook de
omschrijving “producten met andere duurzaamheidkenmerken”, zoals EKO-, Demeter-, BIONaturland
keurmerken. Het doel is hier een praktisch instrument daarom wordt alleen biologisch gebruikt.
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Scorelijst
Als alle tabellen zijn ingevuld dient de score per aspect overgenomen te worden in de
scorelijst. Hierdoor wordt de score per deel inzichtelijk. Hieronder is een voorbeeld van
de scoretabel weergegeven op basis van de scores in de tabellen 1 en 2:
Mate van milieuprestatie
Laag

Input

SenterNovem
criteria
Beleid
Cursus
Medewerkers
Kengetal
energie

Hoog

X
X
X
0,7 Wh per betaling
Tabel 5 Overzicht van het niveau van milieuprestatie op dit moment

Toelichting op de uitkomst van het voorbeeld
In de tabel wordt duidelijk dat bij de voorbeeldorganisatie de kruisjes uit elkaar liggen.
Dat betekent dat een aantal aspecten zich op een andere trede van de maturity ladder
bevinden. Het advies zal dan aan de voorbeeldorganisatie zijn om een trede op te
schuiven wat betreft het gebruik van biologische producten. Nu bevinden alle aspecten
zich op dezelfde trede. Het is niet aan te raden om vanuit de “lage score” meteen naar de
hoogste score te willen gaan.
Het kengetal energie moet hier gezien worden als een “score” op de derde of vierde trede
van de ladder. Het is immers mogelijk om een kengetal te berekenen. Het kengetal geeft
inzicht in het verbruik. Bij een volgende evaluatie kan bekeken worden of het kengetal
een bepaald niveau aanduidt. Het kengetal kan dan worden gebruikt om maatregelen te
overwegen, te implementeren en te evalueren.
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Vragenlijst
Algemene informatie over de organisatie
Dit onderdeel van de vragenlijst bevat een aantal vragen met betrekking tot de
organisatie. Deze vragen worden gesteld om uw eigen organisatie te kunnen
classificeren. U kunt door u te vergelijken met een soortgelijke organisatie zien hoe u
presteert. De eerste vragen hebben betrekking op de gehele organisatie waarin u
werkzaam bent. De laatste vragen hebben betrekking op het kantoorpand waar u
werkzaam of verantwoordelijk voor bent. Door te kijken naar de FTE’s en betalingen in
het bedrijfsrestaurant is het mogelijk om kengetallen op te stellen.

Functie persoon:
Gehele organisatie
Organisatie:

profit

non-profit

FTE’s gehele organisatie2:

< 50

50 -<250

≥ 250

Netto omzet gehele organisatie3:

< 7 mil.

7 -< 28 mil.

≥ 28 mil.

Balanstotaal gehele organisatie4:

< 3,5 mil.

3,5 -< 14 mil.

≥ 14 mil.

Heeft de organisatie een milieujaarverslag?

ja

nee

Heeft de organisatie een milieucoördinator?

ja

nee

Heeft de facilitaire organisatie een milieumanagementsysteem?

ja

nee

ja

nee

Indien ja, is deze gecertificeerd?

Kantoorpand
Het is de bedoeling dat u de maturity ladder invult voor een bepaald kantoorpand, waar u
verantwoordelijk voor bent. Indien u voor meerdere kantoorpanden verantwoordelijk
bent, kiest u a.u.b. het grootste kantoorpand waar in ieder geval een bedrijfsrestaurant
aanwezig is.
Aantal FTE van het kantoorpand waar u werkzaam bent:
Gemiddeld aantal betalingen in bedrijfsrestaurant per kwartaal:

2
3
4

Aantal FTE (incl. extern personeel) aan het einde van het laatste afgesloten boekjaar
In het afgelopen boekjaar
Aan het einde van het laatste afgesloten boekjaar

Zelfevaluatie-instrument

Maturity ladder
U bent nu aangekomen bij de maturity ladder. De invulling geschiedt zoals in het voorbeeld beschreven in het instructieblad. Als eerste
wordt de input behandeld, vervolgens de through- en output.
Input Restauratieve Voorzieningen
Wat betreft de input fase worden de restauratieve voorzieningen nader bekeken. Daarbij komen de volgende aspecten komen aan bod:
- Beleid
- Grondstoffen
o Producten
o Energie
o Water
- Kengetallen
- Medewerkers

Restauratieve Voorzieningen5
Laag

Milieuprestatie

Aspect
Beleid duurzaam inkopen

Hoog

Score
Geen beleid opgesteld
m.b.t. duurzaam inkopen

Korte termijn beleid geformuleerd

Korte termijn beleid +
doelstellingen
geformuleerd

Middellange termijn beleid +
doelstellingen/ geformuleerd

Voldoet niet aan criteria,
0 – 25% biologische
producten6

Voldoet niet aan criteria, 25 –
40% biologische producten

Voldoet aan criteria, 40 - 45%
biologische producten

Voldoet aan criteria, meer dan
45% biologische producten

SCORE
Grondstoffen
Voldoet aan de
SenterNovem
criteria
Catering
SCORE

5

Restauratieve voorzieningen wordt in dit project gedefinieerd zoals beschreven in de NEN 2748. Het bedrijfsrestaurant en de drankenautomaten staan in deze maturity
ladder centraal.
6
uitgedrukt in een percentage van het inkoopvolume van dat jaar
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Leverancier

Er worden producten
ingekocht bij
leveranciers zonder
milieumanagementsysteem

Er worden producten ingekocht bij
leveranciers met een milieumanagementsysteem

Van de ingekochte producten
wordt maximaal 50%
ingekocht bij leveranciers met
een gecertificeerd
milieumanagementsysteem
(EMAS of ISO 14001)

Van de ingekocht producten
wordt minimaal 50% bij
leveranciers met een
gecertificeerd
milieumanagementsysteem
(EMAS of ISO 14001)

Geen energiemeter
geplaatst bij
restauratieve
voorzieningen

Energiemeter geplaatst bij
restauratieve voorzieningen

Elektronische energiemeter
geplaatst bij restauratieve
voorzieningen

Elektronische energiemeter
geplaatst die een melding
geeft bij afwijkend gebruik

Er is geen
energiebesparingplan
specifiek voor
restauratieve
voorzieningen (RV)

Er is een energiebesparingplan
specifiek voor RV met o.a.:
Energiescan met bijbehorende
besparingsmaatregelen
Haalbaarheidsonderzoek voor
de maatregelen
Plan van aanpak

Er is een energiebeheerssysteem aanwezig specifiek
voor RV waarbij de kengetallen
worden gerapporteerd en
geanalyseerd.

Er is een energiebeheerssysteem aanwezig specifiek
voor RV, waar bijsturing
plaats vindt op basis van de
kengetallen.

SCORE
Energie
Plaatsing
energiemeters
SCORE
Energiemonitoring

SCORE
Kengetal
energie
SCORE

Geen kengetal energieverbruik

Er vindt communicatie plaats
naar medewerkers en directie
over het energieverbruik.
Kengetal energie in Wh per betaling7
Kengetal energie in Wh per fte8
Per betaling:
Per fte:

7

Met betaling wordt hier bedoeld, een afrekening van klanten bij de kassa’s in het bedrijfsrestaurant. Als volgt uit te rekenen: totaal energieverbruik per
kwartaal/gemiddeld aantal betalingen in het bedrijfsrestaurant per kwartaal.
8
Het aantal FTE’s waarvoor het bedrijfsrestaurant haar diensten en producten levert binnen een kantoorpand.
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Water
Plaatsing
watermeters
SCORE
Energieplan

SCORE
Kengetal water

Geen watermeter
geplaatst bij
restauratieve
voorzieningen

Watermeter geplaatst bij
restauratieve voorzieningen

Elektronische watermeter
geplaatst bij restauratieve
voorzieningen

Elektronische watermeter die
een melding geeft bij
afwijkend gebruik

Er is geen
waterbesparingplan voor
restauratieve
voorzieningen

Er is een waterbesparingplan voor
RV met o.a.:
Waterscan met bijbehorende
besparingsmaatregelen
Haalbaarheidsonderzoek voor
de maatregelen
Plan van aanpak

Er is een waterbeheerssysteem voor RV aanwezig
waarbij de kengetallen worden
gerapporteerd en geanalyseerd

Er is een waterbeheerssysteem voor RV aanwezig,
waar bijsturing plaats vindt
op basis van de kengetallen.

Geen kengetal waterverbruik

SCORE

Er vindt communicatie plaats
naar medewerkers en
directie.
Kengetal water in dl per betaling9
Kengetal water in dl per fte
Per betaling:
Per fte:

Medewerkers

Geen cursus aan
geboden m.b.t.
duurzaam handelen

Medewerkers ontvangen korte
instructie bij aanvang werk over
duurzaam handelen

Medewerkers ontvangen
periodieke cursussen over
duurzaam handelen

SCORE

9

Als volgt uit te rekenen: totaal waterverbruik per kwartaal/gemiddeld aantal betalingen in het bedrijfsrestaurant per kwartaal

Periodieke cursussen +
mogelijkheden voor bezoek
symposia, seminar, etc.
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Throughput Restauratieve Voorzieningen
In de throughput fase worden de restauratieve voorzieningen nader bekeken. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod:
- Beleid
- Machines
o Grootkeukenapparatuur
o Drankenautomaten
o Onderhoud
- Energiemaatregelen
- Watermaatregelen

Restauratieve Voorzieningen
Laag

Milieuprestatie

Aspect
Beleid
(procedures)

Hoog

Score
Er zijn geen procedures opgesteld om
duurzaam te handelen

Er zijn procedures opgesteld om
duurzaam te handelen

Er zijn procedures
geïmplementeerd om duurzaam
te handelen

De procedures m.b.t
duurzaam handelen zijn
geborgd

0 – 25%

25 – 50%

50 – 75%

75 – 100%

0 – 25%

25 – 50%

50 – 75%

75 – 100%

SCORE
Machines
Voldoet aan de
SenterNovem
criteria in %
Keukenapparatuur10
- Grootkeuken
- Selectiecriteria
SCORE
- Gunnigcriteria
SCORE

10

Zie Bijlage 1 voor de selectie- en gunningcriteria Grootkeukenapparatuur van SenterNovem of gebruik hyperlink SenterNovem (p.13)
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-Drankenautomaten11
- Selectiecriteria
SCORE
- Gunnigcriteria
SCORE
Onderhoud
machines

0 – 25%

25 – 50%

50 – 75%

75 – 100%

0 – 25%

25 – 50%

50 – 75%

75 – 100%

Er vindt geen
onderhoud plaats

Er vindt onderhoud plaats na
meldingen

Er vindt periodiek onderhoud
plaats (denk aan condensor
verschonen, etc.)

Preventie onderhoud
(preventie vervangen van
rubbers, etc.)

Geen maatregelen
genomen

Maatregelen om deurverliezen te
voorkomen, denk aan
Automatisch systeem voor het
sluiten van de deuren;
Strokengordijnen;
Snelsluitdeuren;
Luchtgordijn aangebracht.

Voorgaande maatregelen +
De koel/vries ruimte opgedeeld
in aparte compartimenten die
per compartiment geregeld
kunnen worden.

Voorgaande maatregelen +
Er is een warmte
terugwinboiler geplaatst bij
de vries/koelcel

SCORE
Energiemaatregelen
Koel/vriesapparatuur

Koel-/vriesruimtes worden
gegroepeerd (hoge
temperaturen aan buitenzijde,
lage temperaturen er tussenin)

SCORE

11

Zie Bijlage 2 voor de selectie- en gunningcriteria Drankenautomaten van SenterNovem of gebruik hyperlink SenterNovem (p.16)
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Watermaatregelen
Keukenkranen

SCORE

Mengkranen met twee
draaiknoppen
of
Kranen zonder
schuimstraalmond-stuk
of
Kranen zonder
volumestroombegrenzer

Eengreeps mengkranen
of
De kraan bevat een
schuimstraalmondstuk
of
De kraan bevat een
volumestroombegrenzer

Voorgaande punten +

Voorgaande punten +

De kraan mengt van rechts tot
midden geen warm water

Een ingebouwde spaarknop of
weerstand zodat een extra
handeling moet worden
verricht om de maximale
stroom water uit de kraan te
laten komen
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Output Restauratieve Voorzieningen
In de output fase wordt de restauratieve voorzieningen nader bekeken. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod:
- Beleid
o Afvalplan
- Afval
- Kengetallen
o Afval
o Emissie
Restauratieve Voorzieningen
Laag
Milieuprestatie
Hoog
Aspect
Beleid afval
SCORE
Afvalplan

Score
Geen beleid opgesteld
m.b.t. afval

Korte termijn beleid geformuleerd

Korte termijn beleid +
doelstellingen geformuleerd

Middellange termijn beleid +
doelstellingen/ geformuleerd

Er is geen
afvalbesparingplan
opgesteld voor
restauratieve
voorzieningen

Er is een afvalbesparingplan voor
RV met o.a.
Afvalscan met bijbehorende
besparingsmaatregelen
Haalbaarheidsonderzoek voor
de maatregelen
Plan van aanpak

Er is een afvalbeheerssysteem
voor RV aanwezig waarbij de
kengetallen worden
gerapporteerd en
geanalyseerd.

Er is een afvalbeheerssysteem
voor RV aanwezig, waarbij
bijsturing plaatst vindt op
basis van de kengetallen

Afval wordt gescheiden afgevoerd
en bestaat met name uit
materiaal dat hergebruikt kan
worden, denk hierbij aan papier,
glas, etc

De voorgaande acties +

Er vindt communicatie plaats
naar medewerkers en
directie.

SCORE
Afval
Bedrijfsrestaurant

SCORE

Afval wordt niet
gescheiden afgevoerd

Er worden producten gebruikt
die hergebruikt kunnen worden
(denk hierbij aan
retoursystemen, zoals
statiegeld op (glazen of pet) flessen en –kratten,
meermalige verpakkingen zoals
hervulbare statiegeldverpakkingen voor zuivel,
vruchtensappen e.d.)

Er vindt preventie plaats van
afval (denk hierbij aan
inventarisatie behoefte
bedrijfsrestaurant, gericht
inkopen, etc.)
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Afval
koffiecorners
SCORE
Afvalwater

Afval wordt niet
gescheiden afgevoerd

Mogelijkheid om afval te scheiden
d.m.v. afvalbakken geplaatst bij
koffiecorners

Afval wordt gescheiden en is
weinig milieubelastend, denk
aan biologisch afbreekbare
koffiebekers

Er vindt afvalpreventie plaats,
denk aan gebruik koffiemokken, etc.

Er worden geen
zeven/roosters gebruikt
in keuken

Er worden zeven/roosters gebruikt
in keuken

Voorgaande maatregel +

Voorgaande maatregelen +

Doseersystemen
schoonmaakmiddelen

Zuiveringsinstallatie voor
afvalwater is geïnstalleerd

Slibvangput en/of vetafscheider
zijn geplaatst

SCORE
Kengetallen
afval

SCORE

Er is geen inzicht in afvalkengetallen

Kengetal papier in grammen per betaling + FTE12
Kengetal Swill in grammen per betaling + FTE
Kengetal glas in grammen per betaling + FTE
Kengetal restafval in grammen per betaling + FTE
Kengetal biologisch afval in grammen per betaling + FTE’s
Papier per betaling:
Papier per fte:
Swill per betaling:
Swill per fte:
Glas per betaling:
Glas per fte:
Restafval per betaling:
Restafval per fte:
Biologisch per betaling:
Biologisch per fte:

12

Als volgt uit te rekenen: totaal afval papier per kwartaal/ gemiddeld aantal betalingen in het restaurant per kwartaal. Voor FTE: totaal afval papier per kwartaal/ FTE’s
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Kengetal
emissie
SCORE

Er is geen inzicht in kengetal CO2

Kengetal CO2 mg per betaling13
Kengetal C02 mg per FTE14
CO2 mg per betaling:
C02 mg per FTE:

13
14

Kengetal CO2 mg per betaling = totaal watergebruik * 0,3 CO2 per liter + totaal energiegebruik* 0,63 CO2 / gemiddelde betaling
Kengetal CO3 mg per FTE = totaal watergebruik * 0,3 CO2 per liter + totaal energiegebruik* 0,63 CO2 / FTE’s
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Throughput Vergaderingen
Bij vergaderingen komen alleen aspecten aan bod bij de throughput. Dit zijn de volgende aspecten:
- Energiemaatregelen
- Preventie vervoer

Vergaderingen
Laag
Aspect
Energiemaatregelen
SCORE
Preventie
vervoer naar
vergaderingen

Hoog

Score
Geen energiemaatregelen
vergaderruimtes

Bewegingssensoren geplaatst in
vergaderruimtes

Audiovisuele middelen hebben
tijdsklok, waardoor ze op
standby modus worden gezet
of uitgeschakeld

Audiovisuele middelen
voldoen aan criteria
SenterNovem15 + middelen
bezitten een standby killer

Geen maatregelen
preventie vervoer

Mogelijkheid vanuit werkgever om
te carpoolen naar
vergaderingen/congressen (denk
aan carpoolmatchsysteem, etc.)

Bewuste locatie keuze van
vergaderingen binnen 2 km van
OV halte

Er zijn mogelijkheden
aanwezig voor video
conference

SCORE

15

Milieuprestatie

Zie bijlage 3 SenterNovem criteria
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Restauratieve voorzieningen

Throughput

Beleid duurzaam
inkopen
Voldoet aan de
SenterNovem criteria
Catering
Leverancier
Plaatsing
energiemeters
Energieplan
Kengetal energie
Plaatsing
watermeters
Kengetal water
Medewerkers

Vergaderingen

Input

Restauratieve voorzieningen

Scorelijsten
In deze scorelijsten geeft u nogmaals uw score aan van de tabellen die u hebt ingevuld.
Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht hoe uw hospitality processen hebben gescoord
en waar u kunt verbeteren.

Beleid
SenterNovem
criteria (a1)
SenterNovem
criteria (a2)
SenterNovem
criteria (b1)
SenterNovem
criteria (b1)
Onderhoud
machines
Energiemaatregelen
Watermaatregelen
Energiemaatregelen
Preventie vervoer

Output

Restauratieve voorzieningen
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Beleid afval
Afvalplan
Afval restaurant
Afval koffiecorners
Afval water
Kengetal papier per
betaling
Kengetal papier per
FTE
Kengetal Swill per
FTE
Kengetal glas per
betaling
Kengetal glas per
FTE
Kengetal restafval
per betaling
Kengetal restafval
per FTE
Kengetal biologisch
afval per betaling
Kengetal biologisch
afval per FTE
Kengetal CO2 per
betaling
Kengetal CO2 per
FTE
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Bijlage 1 Selectie- en gunningcriteria Grootkeukenapparatuur van SenterNovem
Toelichting
Hieronder staan de selectiecriteria beschreven van SenterNovem. U dient alleen maar de
criteria te beoordelen die voor u relevant zijn. Indien u bijvoorbeeld geen friteuse heeft
dient u deze niet te beoordelen. Nadat u alle relevante criteria hebt beoordeeld, kunt u
de balans op maken. U dient dan alleen de ja antwoorden van deze criteria te tellen. Het
is mogelijk dat van de 13 criteria, er voor u maar 10 relevant zijn. Bij deze 10 bekijkt u
hoe vaak u ja hebt geantwoord. Vervolgens berekent u hiervan het percentage van het
aantal ja-antwoorden van de totale relevante criteria. Als u van de 10 criteria er 6 heeft
geantwoord met ja, dan is uw score 60%. In de tabel van de maturity ladder kunt u zien
welke niveau dat is. Hier dient u dan een kruisje te plaatsen.
Selectiecriteria
1.

Apparatuur is voorzien van een onderhoudsschema, opgesteld in de Nederlandse
taal, dat het onderhoud specificeert dat noodzakelijk is voor een zo lang mogelijke
apparaatlevensduur en het optimaal functioneren van het apparaat. Voor alle
onderhoudsactiviteiten wordt de gewenste frequentie vermeld en wordt aangegeven
wat door de gebruiker kan worden uitgevoerd en wat door deskundigen moet worden
gedaan.
Voldoet:

2.

Ja

Nee

Ja

Nee

Koel- en vriesapparatuur is voorzien van geforceerde ventilatie in de omkasting en
is voorzien van een verdamper die afzonderlijk is geplaatst en niet in de wanden van
de apparatuur is ingebouwd. Koel- en vriesapparatuur is voorzien van een
schakelknop die de ventilator uitschakelt bij een open deur.
Voldoet:

6.

Nee

Koel- en vriesapparatuur heeft een energiegebruik dat gelijk is aan of kleiner dan
de onderstaande waarden, bepaald volgens EN-ISO 23953 of EN 441, onder de
condities van de in deze normen gedefinieerde klimaatklasse 4:
- Voor koelapparatuur: 15 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur.
- Voor vriesapparatuur: 40 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur.
Voldoet:

5.

Ja

Vervangende onderdelen moeten tot minimaal 10 jaar na datum van aflevering
van het apparaat kunnen worden nageleverd.
Voldoet:

4.

Nee

Die onderdelen die kunnen worden vervangen zonder dat de garantie in het
geding komt, zijn door de gebruiker zelf te vervangen zonder dat daar een training
voor nodig is. Hiertoe behoren in elk geval deurrubbers en filters. Bij de levering van
de apparatuur wordt een instructie voor de vervanging gevoegd.
Voldoet:

3.

Ja

Ja

Nee

Koelvitrines hebben de mogelijkheid tot afdekken of afsluiten en zijn voorzien van
een aan/uit schakelaar die in het zicht is aangebracht op een gemakkelijk bereikbare
plaats en bedoeld is voor dagelijks gebruik door het keukenpersoneel.
Voldoet:

Ja

Nee
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7.

Vriesapparatuur heeft een niet-transparante afsluiting.
Voldoet:

8.

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Glazenspoelmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima voor energie
en water.
- Energiegebruik per korf 0,20 kWh
- Watergebruik per korf 2,5 l
- Watergebruik per opstart 12 l
Voldoet:

13.

Ja

Korvenmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima voor energie, water
en vermogen.
- Maximum Energiegebruik per korf 0,10 kWh
- Maximum vermogen Droogzone 6 kW
- Maximum Watergebruik per korf (naspoelwater) 2,2 l
- Maximum Specifiek Watergebruik per opstart 1,9 l • h / korf
Voldoet:

12.

Nee

Bandmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima voor energie, water
en vermogen.
- Maximum Energiegebruik per meter 0,10 kWh
- Maximum Vermogen Droogzone 9 kW
- Maximum Watergebruik per meter 2,2 l
- Maximum Specifiek Watergebruik per opstart 300 l • min/m
Voldoet:

11.

Ja

Gasgestookte (stoom)convectieovens hebben het certificaat van het Gastec High
Efficiency label.
Voldoet:

10.

Nee

Gasgestookte friteuses hebben het certificaat van Gastec QA Low NOx label of het
Gastec High Efficiency label.
Voldoet:

9.

Ja

Ja

Nee

Voorlader- en doorschuifmachines voldoen aan de in de tabel vermelde maxima
voor energie en water.
Voorladers
Doorschuivers
- Energiegebruik per korf
0,35 kWh
0,35 kWh
- Watergebruik per korf
2,6 l
4l
- Watergebruik per opstart
12 l
50 l
Voldoet:

Ja

Nee

Totaal aantal selectiecriteria waaraan wordt voldaan:
uit
.
Percentage :
%
Met dit percentage kunt u uw niveau bepalen betreft de selectiecriteria Grootkeukenapparatuur op pagina 10 van het zelfevaluatie-instrument.
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Gunnigscriteria
Zie voor het juiste gebruik de toelichting bij selectiecriteria grootkeukenapparatuur.
1.

Koel- en vriesapparatuur maken gebruik van CO2, NH3 of koolwaterstoffen (zoals
isobutaan en propaan) als koudemiddel.
Voldoet:

2.

Ja

Nee

Ja

Nee

De band- of korvenvaatwerkspoelmachine is voorzien van componenten voor
energieterugwinning,
zoals
condensors,
water/water-warmtewisselaars
of
warmtepompen.
Voldoet:

6.

Nee

De vaatwasser is aangesloten op een stoom- of heetwatercircuit of op een
gasgestookt toestel voor warmwaterbereiding.
Voldoet:

5.

Ja

De
friteuse
is
voorzien
van
een
geautomatiseerd
systeem
voor
energiemanagement, een digitale aansturing en een urenteller voor het gebruikte
vet en olie.
Voldoet:

4.

Nee

Koel- en vriesapparatuur is zuiniger dan gedefinieerd in minimumeis 4 (te weten
15 resp. 40 kWh / m3 / 48 h).
Voldoet:

3.

Ja

Ja

Nee

De band- of korvenvaatwerkspoelmachine is uitgevoerd als semicascademachine.
Voldoet:

Ja

Nee

uit
.
Totaal aantal gunnigscriteria waaraan wordt voldaan:
Percentage:
%
Met dit percentage kunt u uw niveau bepalen betreft de gunningscriteria Grootkeukenapparatuur op pagina 10 van het zelfevaluatie-instrument.
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Bijlage 2: Selectie- en gunningcriteria Drankenautomaten van SenterNovem
Zie voor het juiste gebruik de toelichting bij selectiecriteria grootkeukenapparatuur.

Selectiecriteria
(Geldt voor drankautomaten)
1. In de automaten zijn minimaal de volgende energiebesparende maatregelen
getroffen:
- De automaat beschikt over een wachtstand en/of tijdschakelaar zodat in een
periode16 dat medewerkers geen gebruikmaken van de automaat deze wordt
uitgeschakeld. Daarbij dient de voedselveiligheid gewaarborgd te blijven.
- De verlichting voldoet aan de volgende vereisten:
o Er is geen verlichting in de apparatuur aanwezig anders dan benodigd
voor informatievoorziening ten behoeve van de drankkeuze.
EN
o De aanwezige verlichting is energie-efficiënt17 en wordt door middel van
een lichtschakelsysteem automatisch uitgeschakeld in een periode dat
medewerkers geen gebruikmaken van het apparaat.
Voldoet:

Ja

Nee

(Geldt voor drankautomaten)
2. Vervangende onderdelen moeten tot minimaal 6 jaar na datum van aflevering van
de
drankautomaat kunnen worden geleverd.
Voldoet:

Ja

Nee

Totaal aantal selectiecriteria waaraan wordt voldaan:
Percentage:
%
Met dit percentage kunt u uw niveau bepalen betreft
Drankenautomaten op pagina 10 van het zelfevaluatie-instrument.

uit
de

.
selectiecriteria

16
Onder ‘een periode’ wordt in ieder geval verstaan: het weekend( vrijdagavond vanaf [X] uur tot
maandagochtend [Y] uur) en doordeweeks elke avond vanaf [X] uur tot ‘s morgens [Y] uur.
17
Onder ‘energie-efficiënte verlichting’ wordt verstaan verlichting die meer dan 40 lumen per Watt geeft of
verlichting met minimaal label C.
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Gunningscriteria
Zie voor het juiste gebruik de toelichting bij selectiecriteria grootkeukenapparatuur.
(Geldt voor drankautomaten)
1. Naarmate de toe te passen/te leveren producten aan meer van de onderstaande
aspecten voldoen, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd:
o De aanwezigheid van een volledige inventarisatie van alle materialen die in
het product zijn verwerkt, onderscheiden naar componenten uit de
technische en uit de biologische kringloop18.
o Indien zowel componenten uit de technische als de biologische kringloop
zijn gebruikt, zijn deze weer van elkaar te scheiden, zonder dat daarvoor
gebruik hoeft worden gemaakt van aanvullende stoffen of materialen die
niet in het proces kunnen worden hergebruikt.
o De gebruikte materialen kunnen aan het eind van de levensfase van het
product gerecycled worden zonder hun oorspronkelijke kwaliteit te
verliezen19.
Voldoet:

Ja

Nee

(Bij inkoop van eenmalige drinksystemen )
2. De leverancier draagt zorg voor het inzamelen en recyclen van de door hem
geleverde drinksystemen.
Voldoet:

Ja

Nee

Totaal aantal gunnigscriteria waaraan wordt voldaan:
Percentage:
%
Met dit percentage kunt u uw niveau bepalen betreft
Drankenautomaten op pagina 10 van het zelfevaluatie-instrument.

uit
de

.
gunningscriteria

18
Tot de biologische kringloop behoren de materialen die door levende organismen of cellen worden benut om
levensprocessen te continueren zoals groei, celdeling, synthese van koolhydraten of andere complexe functies.
19
Met oorspronkelijke kwaliteit wordt bedoeld dat het materiaal na afloop van de levensduur van het product
voor dezelfde doelen kan worden gebruikt als voordat het in het product werd verwerkt
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Bijlage 3: Selectiecriteria Audiovisuele apparatuur van SenterNovem
Televisie
Het opgenomen vermogen van de te leveren televisies in de toestand ‘uit’ is kleiner dan
of gelijk aan 0,1 W 20
Voldoet:

Ja

Nee

Het opgenomen vermogen van de te leveren televisies in de toestand ‘standby-passive’ is
kleiner dan of gelijk aan 0,5 W 21
Voldoet:

Ja

Nee

De energie index (EI) van de te leveren televisies in de toestand ‘aan’ is kleiner
dan of gelijk aan 0,80; definitie toestand volgens IEC62087:2008. De EI wordt bepaald
door het opgenomen vermogen (W) in de toestand ‘aan’ gemeten volgens
IEC62087:2008 te delen door de referentiewaarde voor het opgenomen vermogen die bij
het apparaat hoort. De referentiewaarde Pref voor het opgenomen vermogen voor het
betreffende apparaat volgt uit de volgende formule: Pref = 15 + 4,7 x B (W), waarbij B
de zichtbare beeldschermoppervlakte in dm2 is.
Voldoet:

Ja

Nee

Projector
Het opgenomen vermogen van de te leveren projectoren in de toestand ‘uit’ is kleiner
dan of gelijk aan 0,1 W; definitie toestand en meetmethode volgens IEC62301:2005.
Voldoet:

Ja

Nee

De te leveren projectoren hebben een toestand ‘standby-passive’ waarbij het opgenomen
vermogen kleiner dan of gelijk aan 1,0 W is; meetmethode volgens IEC62301:2005;
definitie toestand volgens IEC62087:2008 (onder televisies).
Voldoet:

Ja

Nee

Het opgenomen vermogen per 100 lm van de projectoren in de toestand ‘aan’
(definitie toestand volgens IEC62087:2008) is kleiner dan of gelijk aan:
• voor een lichtstroom ≤ 2000 lm:-0,007 _ + 25 [W/100 lm]
• voor een lichtstroom > 2000 lm:11 [W/100 lm]
Hierin is de lichtstroom, in lm, gemeten volgens EN 61947-1:2002. Het opgenomen
vermogen, in W, wordt bepaald volgens IEC62087:2008; meetmethode televisies.
Voldoet:

Ja

Nee

Desk- of laptop
Zijn in bezit van een Energy Star label, versie 4.0, d.d. 20 april 2007
Voldoet:

20
21

Ja

Nee

definitie toestand volgens IEC62087:2008 en meetmethode volgens IEC62301:2005
Idem

