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Ditrapportiseenvooronderzoek naardemogelijkewensentenaanzienvaneen
te ontwerpen Data SelectionTool, een hulpmiddel dat gebruikt kanworden bij het
uitvoerenvaneenmilieugerichte levenscyclusanalysevanvoedingsmiddelen. Hetonderzoek isuitgevoerd inopdrachtvandeStichting Duurzame Voedingsmiddelenketen
(DuVo), waarin een aantal bedrijven zich oriënteert op de invulling van het begrip
duurzaamheid voor voedingsmiddelen. Demilieugerichte levenscyclusanalyse iseen
instrumentdat behulpzaam kanzijnbijhetanalyserenenkwantificerenvandemilieueffecten vanvoedingsmiddelen enheeft daaromdeaandacht vandeStichting DuVo.
Omhet uitvoerenvaneenmilieugerichte levenscyclusanalysetevergemakkelijken kan
een(geautomatiseerde) DataSelectionToolondersteuning bieden.Welkefunctieseen
DataSelectionToolzoukunnenhebbenenwelkeorganisatorischeenfinanciëleconsequentiesdat heeft, isonderwerp vandit rapport. Het rapport dient alsbasisvoor het
strategisch management omverdere keuzeste makenoverdefunctiesvaneenData
Selection Tool voor milieugerichte levenscyclusanalyse van voedingsmiddelen. Een
uitgebreideretoelichting enuitwerkingvandemogelijke optiesvandeDataSelection
Tool isin dit tweede deelgegeven.
Milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA)/Milieu/Voedingsmiddelen/Landbouw/
Informatiesystemen/Landbouw/Quick Scan/Duurzaamheid

Overname vandeinhoud toegestaan,mits met duidelijke bronvermelding.
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1. INLEIDING

In dit deel worden de beelden, zoals in deel 1 genoemd nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om de volgende beelden:
procesprocesmilieudata
• sheets
• profielen
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Figuur 1.1 Overzicht vandeontwikkelde beelden vaneenDataSelection Tool

Debeschrijvingvande beeldenvindt plaatsaande handvande volgende
handvatten:
een schetsvan de functie van de Data Selection Tool;
de organisatorische aspecten rondom de Data Selection Tool.
Indeschetswordt beschreven wat defuncties van de Data Selection Tool
zijn en wat de plaats van de Data Selection Tool isten opzichte van andere
hulpmiddelen. Daarbij volgen wij de denkbeeldige mijnheer Jansen die als
LCA-uitvoerder allerlei vragen van zijn baas moet beantwoorden en volop te
maken krijgt met allerlei interessante ontwikkelingen. Het dient als illustratie
vande mogelijke functie en plaatsvan de Data SelectionTool. Uitde belevenissen van mijnheer Jansen kunnen ook de organisatorische aspecten worden
afgelezen die kort opgesomd worden in een aparte paragraaf. Daarbij komen
ook andere betrokkenen in beeld,die op enigerlei wijze (positief of negatief)

M,

invloed hebben op de te ontwikkelen Data Selection Tool en waar dus rekening mee gehouden moet worden. In bijlage 4 worden alle zogeheten stakeholders op een rij gezet.
Uit het voorgaande kunnen de volgende punten worden geanalyseerd:
de sterke en zwakke punten van de Data Selection Tool evenals;
de kritische succesfactoren.
Bij de kritische succesfactoren worden de actoren genoemd die in eerste
instantie aangesproken kunnen worden op dit punt en wordt er ook een aanbeveling gedaan om ervoor te zorgen dat de betreffende actoren positief bijdragen aan de implementatie van de Data Selection Tool. Dit zijn belangrijke
aandachtspunten voor de Stichting om de waarde en kans op succesvan het
instrument in te schatten.
Voor ieder beeld isbovendien eenprocesmodel op hoofdlijnen gemaakt.
Een procesmodel iseen vertaling van de functies van de Data Selection Tool in
informatie-technische termen. In bijlage 5zijn deze procesmodellen per beeld
uitgewerkt. Daarin isvoor ieder beeld ook eenstakeholders diagram gegeven.
Dit geeft grafisch weer welke partijen betrokken zijn bij het betreffende Data
Selection Tool-beeld.

2 HANDLEIDING INFORMATIEVOORZIENING,
BEELD0

2.1 Korte schets
Indit beeldwordt een handleiding (een "how-to-do"-voorziening) opgezet. Het gaat om een tekstsysteem, zonder dataverwerking. Het informatievoorzieningsbeeld zoals hier geformuleerd iseen nuloptie; er iseen minimum
aan geautomatiseerde hulp. Het gaat om een handleiding die periodiek moet
worden geactualiseerd om de laatste stand van zaken weer te geven.
Deze handleiding kan in schriftelijke vorm worden uitgegeven, als een
boekje of een losbladig systeem. Eenverdergaande optie is een handleiding
in de vorm van CD-Romof alswebsite, aangevuld met elektronische vragenlijsten en help-desks.
Wat staat er allemaal in deze handleiding?
Waar kan ik mijn informatie vinden? Welke bronnen zijn daartoe
beschikbaar?
Hoe kan ik deze informatie systematisch ontsluiten?
Welke bewerkingen moet ik nog doen aande beschikbare informatie om
ze geschikt te maken voor LCA's?
En hoe doe ik dat? Welke modellen heb ik daartoe (tegen betaling)
beschikbaar?
Welke kwaliteit heeft deze informatie: isdeze representatief? betrouwbaar? volledig?
Welke informatie isbelangrijk? Enwelke informatie isminder belangrijk?
Welke informatie missen we nog?
A day in the life of.... mijnheer Jansen
Jansen moet van zijn baas,de milieucoördinator, inzicht geven in de belangrijkste milieueffecten van de productie van melkpoeder. Jansen heeft op
een conferentie gehoord dat LCAdaar de meest geëigende methodiek voor is
engaat ereensvoor zitten. Hij heeft eenstapeltje literatuur naastzich:de LCAhandleiding, de aanvullende Handleiding voor de landbouw, de handleiding
voor beginners en de hier besproken Handleiding Informatievoorziening. Uit
de LCA-handleidingende aanvullende handleiding heeft hij kunnen achterhalendat hij een procesboom moest maken.Zijn baasheeft een magnifiek rekenprogramma gekocht en nieuwsgierig drukt hij een paar knoppen in.Hij tovert
met behulp van het LCA-rekenprogramma de in te vullen process sheets tevoorschijn. Hetvoorhoofd wordt gefronst want: hoe krijgen we alle gevraagde
informatie bij elkaar? Gelukkig iser de Handleiding Informatievoorziening die
hem op weg helpt. Die Handleiding isopgesteld door LCA-deskundigen en hij
heeft net weer de nieuwste versie in de bus gekregen, dus hij isvoorzien van

een up-to-date aansturing. Hij vindt een overzicht van dataleveranciers met
hun bijbehorende producten. Hij selecteert de relevante databronnen en telefoneert, faxt envraagt via de bibliotheek informatie op.Jammer genoeg is de
persoon die hem enkele relevante gegevens kan verschaffen net op vakantie
en iser geen vervanger. Evengeduld dusvoordat alles uiteindelijk toch netjes
binnenkomt enenthousiast begint Jansenaandevolgende fase.Hij heeft gelezen in de Handleiding Informatievoorziening dat hij nog de nodige stappen
zelf moet uitvoeren; puntsgewijs noemt de Handleiding waar Jansen allemaal
op moet letten, zoals zelf nutriëntenbalansen opmaken, bekijken of de LCAinformatie die hij uit andere LCA-databanken haaltwel gebaseerd isop dezelfde uitgangspunten en kwaliteitsparameters als die hij wil hanteren. Hij voorziet eenfikse klusvoor zich. Eneigenlijk zou hij zijn resultaten wel even willen
vergelijken met andere studies om een gevoel te krijgen of hij ergens in de
buurt zit. Maar zijn ervaringtot nutoe leert dat het navragen enweer nalopen
bij allerlei organisaties en mensen te veel tijd kost en waarschijnlijk leidt t o t
tijdsoverschrijding en dat die gegevens bovendien uiteindelijk toch weer niet
vergelijkbaar zijn. Maar niet doen dus en erop vertrouwen dat hij alles goed
heeft gedaan. De process sheets zijn dus in orde en gelukkig dat hij nu zijn
computer weer kan gebruiken,want die rekent mooi zijn milieuprofiel uit. Pas
dan komt de Handleiding Informatievoorziening weer voor de dag. Daarin
staat namelijk ook welke andere organisaties actief zijn op LCA-gebied: misschien dat er nog iemand ietsheeft gedaan met melkpoeder. Dan kan hij mooi
een vergelijking maken zodat zijn baas kan zien of het wel nodig is om uit
concurrentieoverwegingen verbeteringen aan te brengen. Gelukkig vindt hij
een onderzoeksinstelling die enkele jaren geleden iets over een ander melkproduct, kaas,heeft gedaan.Het materiaal isprachtig,maar het kostwel enige
moeite om te achterhalen welke uitgangspunten zijn gekozen en welke methodische keuzes zijn gemaakt. Maar uiteindelijk, na drie maanden fulltime
werken en een aantal weekenden overwerk, stapt een trotse Jansen met een
prachtig rapport de kamer vande milieucoördinator binnen. "Een aardig rapport, Jansen", oordeelt de baas, "maar kan het niet wat sneller de volgende
keer?"

2.2 Organisatorische aspecten
Het regelmatig uitgeven van een Handleiding Informatievoorziening
vraagt om eencentrale redactie(raad). Deze redactie heeft t o t taak om gebruikersgerichte informatie te genereren. Ze moet dus voeling houden met de
gebruikersgroepen en deervaringen en behoeften bij hen signaleren. Anderzijds moet de redactie voeling hebben met de aanbodzijde: welke ontwikkelingen hebben plaats bij dataleveranciers, ontwerpers van LCA-methodologie
en andere relevante modellen? Een breed samengestelde redactie, die zowel
de vraag- als de aanbodkant vertegenwoordigt, isde eerst voor de hand liggende optie. Daarmee ontstaat eenforum dat voldoende draagvlak kan genereren om de Handleiding alsstandaard in de markt te zetten. De redactie kan
eventueel bijgestaan worden door een stuurgroep of een klankbordgroep,
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waar dewetenschappelijke, technisch-inhoudelijke discussiesworden gevoerd.
Ook kan er een gebruikersgroep worden geformeerd die de redactie bijstaat
om de vraagkant goed in beeldte krijgen.Ten slotte kan gedacht worden aan
eengebruikersgroep diealstestgroep dient en nieuw te ontwikkelen programmatuur eerst uittest.

2.3 Sterke en zwakke punten
Sterke punten
1)

2)

3)
4)

De Handleiding iseen verbetering ten opzichte van de huidige situatie,
waarin de LCA-uitvoerderweinig handvatten heeftom gericht informatie
te zoeken.
De Handleiding kan onafhankelijk van andere LCA-betrokkenen worden
gebruikt, verbeterd en aangepast. Er zijn geen tijdrovende afspraken
nodig die bovendien meestal in een compromisvoorstel uitmonden.
De Handleiding isrelatief snel en goedkoop te realiseren.
De uitbreiding van een papieren versie naar een elektronische versie is
relatief makkelijk.

Zwakke punten
1)

2)

Een papieren Handleiding isweinig flexibel in de uitwisseling van informatie en de mogelijkheden van communicatie en automatisering. Er zijn
minder mogelijkheden om met niveaus van informatievoorziening te
werken, zoals bij computer gestuurde Data Selection Tool wel mogelijk
is.
De LCA-uitvoerder moet zelf nog alle informatie verzamelen om de processsheets inte vullen. Immers de Data Selection Tool helpt niet bij het
maken van de process sheets en juist die werkzaamheden kosten veel
tijd.

2.4 Kritische succesfactoren
De belangrijkste voorwaarde om de Data Selection Tool te laten slagen,
isdat de ontwikkelingen op het gebied van alle relevante primaire bronnen,
modellenenLCAmethodologischevraagstukkenworden bijgehouden, geïnterpreteerd en ondergebracht in de Data Selection Tool. Dewaarde van de Data
SelectionToolstaatof valt met deactualisatie ervan.Ditvereist een organisatie
die hiervoor expliciet verantwoordelijk is.
Ermoet een redactie worden geformeerd die in staat isom de ontwikkelingen op het terrein van de primaire databronnen,
modelontwikkelingen
evenals LCA-methodologie bij te houden, te interpreteren en te vertalen in de

Data Selection Tool. Eenorganisatie die zich alseenspin in het (internationale)
LCA-web begeeft, isaan te bevelen, zoals een onderzoeksinstelling.
De Handleiding isdeste waardevoller naarmate de ervaringen van degenendie ergebruik vanmakenerinterugvertaald worden:eenterugkoppeling feedback - iszeer aan te bevelen om de Handleiding zo gebruikersgericht als
mogelijk te maken/ houden.
De redactie moet zorgdragen voor een feedback van de gebruikers richting redactie. Ervaringen in negatieve zin kunnen aanleiding geven voor andereaanbevelingen of tips hoe hiermee om te gaan, terwijl ervaringen in positievezin alsaanbeveling voor anderen kunnen worden opgenomen.
DeHandleidingwint aanwaardewanneer actualisatie en terugkoppeling
van ervaringen met een hoge regelmaat plaatsheeft. Eensnelle,accurate actualisatie maakt de Handleiding t o t een up-to-date en daarmee waardevol ondersteunend hulpmiddel.
De uitgifte van de Handleiding moet met grote regelmaat plaatsvinden,
zodat de gebruikers op de hoogte blijven van de nieuwste
ontwikkelingen.
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3. DATA SELECTIONTOOL-PROCESSSHEETS,
STAND-ALONE, BEELD1A

3.1 Korte schets
Dit beeld beschrijft een Data SelectionToolwaarin processsheets worden
gemaakt; er vindt data-handling plaats en er is meer dan alleen een "how-todo" wegwijzer. De Data Selection Tool opereert onafhankelijk van anderen als
een stand-alone versie.We onderscheiden hier een versie 1A, die uitsluitend
de process sheets maakt, naast een versie 1A-plus die ook nog terug traceert
welke processen verantwoordelijk zijn voor de milieu-ingrepen (de emissies en
de onttrekkingen).
f en dag uit het leven van ... mijnheer Jansen
Jansen heeft te horen gekregen van zijn baasdat het toch allemaal wat
lang duurt voordat de baasde gevraagde informatie heeft. Hij krabt zich achter de oren en vraagt zichaf waar hij nu de meestetijd mee kan besparen: het
LCA-rekenprogramma heeft hij al gekocht, dus veel rekenwerk is hem al bespaard. Met de tijdschrijving erbij komt hij er al snel achter dat de inventarisatiefase driekwart van de tijd heeft beslagen. "Kan dat niet wat sneller?",
vraagt hij zich af. Een geautomatiseerd systeem lijkt hem wel wat. Als hij nu
eens op een knop kon drukken en dan voor zijn processen alle berekeningen
automatisch kon laten uitvoeren? Het systeem zou zelf de process sheets kunnen aanmaken! Dat zou toch veel tijd kunnen schelen? Hij heeft immers alle
berekeningen aleen keer uitgevoerd.Enook heeft hijvoor alde processen die
hij al een keer gebruikt heeft een idee van de kwaliteit. Wanneer hij dat nu
voor zichzelf in de computer zou zetten,wekelijks alle literatuur en databanken netjes zou bijhouden en invoeren enzoeeneigen databank zou opbouwen
waarmee hij de processsheetskan maken en selecteren? Hij kan dan eveneens
beginnen aan een databank waarmee hij zijn eigen berekeningen even kan
toetsen om te kijken of hij goed zit enomte kijken of anderen het beter doen.
Wanneer de baas dan vraagt om een milieuprofiel isde klus zo geklaard. Zo
gezegd zo gedaan.Jansen informeert bij een vooraanstaand computerbedrijf
die een prachtig programma voor hem heeft ontworpen. De verkoper benadrukt tien keer de gebruikersvriendelijkheid van het programma en Jansen
moet wat glimlachen om die verkoperspraat. Toch moet hij er nog vaak aan
terugdenken want die vent had wél gelijk! Jansen zit als enige LCA-expert op
het bedrijf en moet alles op z'n eentje doen en dan iseen programma d a t j e
tenminste begrijpt toch wel een zegen!
We schrijven eenjaar later, er zijn belangrijke kostenverlagende aanpassingen in het productieproces doorgevoerd en de baas wil opnieuw een milieuprofiel. Gelukkig dat Jansen het afgelopen jaar de literatuur heeft bijgehouden en allesnetjes inz'n computer heeft opgeslagen. Hetwaswel een hele
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klus om al die modellen van die wetenschappers te begrijpen, maar Jansen
hoopt maar dat hijten minste de hoofdlijnen ervan goed vertaald heeft in zijn
computer. Dusopgewekt duikt Janseneen tweetal dagen achter z'n computer
entovert een prachtig profiel tevoorschijn. De baas istevreden met de alerte
reactie van Jansenen de positieve resultaten:de kostenverlagende aanpassingen hebben zowaar ook in milieuopzicht voordelen opgeleverd! Jansen mag
de resultaten zelfs presenteren op een groots Nederlands congres waar bedrijven met eenvooruitstrevend milieubeleid zijn uitgenodigd. Een hele eer, dus!
Jansenbereidt zichgoedvoor en houdt eengoed praatje,waarvoor hij gecomplimenteerd wordt. Alleen de discussie aan het einde van het praatje en aan
het einde van het congres valt tegen. Ook met collega's in de wandelgangen
loopt het stroef. "Het lijkt wel alsof we elkaar niet begrijpen", zo verzucht
Jansen, "terwijl we toch dezelfde LCA-methodiek gebruiken!" Over één ding
zijn ze het wel roerend eens:wat kost het toch ontzettend veel tijd om al die
processen in te voeren.Al mopperend komen ze er bovendien achter dat ze
vaak precies dezelfde processen invoeren! Dat moet toch anders kunnen? En
de baasdoet er nóg een schepje bovenop want ondanks de positieve resultaten verloopt alles toch wel wat traag. "Zou een automatische verbinding via
netwerken en Internet en al die moderniteiten niet veel sneller zijn en bovendien de communicatie wat vergemakkelijken?"
Jansen heeft goed werk geleverd: het milieuprofiel geeft goed inzicht in
de scorevan melkpoeder op alle relevante milieuthema's en is in korte tijd t o t
stand gebracht. Ook geeft Jansen een goed overzicht van de gebruikte data,
de kwaliteit ervan en laat hij zien dat ze over het algemeen aardig binnen de
bandbreedtes van de andere producenten zitten. Een geruststellend gevoel,
maar kan die score op het broeikaseffect niet wat verder omlaag? Erisnet een
voorstel voor eendikke pot met subsidie door de Kamer heen en misschien dat
wij daarvan nog gebruik kunnen maken. "Jansen,zeg mij eenswelke bedrijfsprocessen dat broeikaseffect veroorzaken?" Jansen moet diep nadenken en
loopt het LCA-proces in gedachten terug.Welke emissies veroorzaken nu ook
weer het broeikaseffect? Jansen moet terug achter zijn computer, de boeken
met alle classificatiefactoren erbij en studeren maar. Jansen komt erachter dat
er verschillende emissieszijn die het broeikaseffect bepalen: methaan, kooldioxide zijn twee belangrijke aandachtspunten. Nu kan hij weer verder met de
Data Selection Tool (versie 1A-plus).Vanuit de processsheets kan hij mooi traceren welke processen allemaal die methaan en kooldioxide emitteren. Pracht i g ! Nu kan hij ook nog aan de baasvertellen dat we eensextra moeten letten
op het energieverbruik bij het melken op de boerderij, omdat daarmee een
fikse reductie op de bijdrage aan het broeikaseffect kan worden behaald.

3.2 Organisatorische aspecten
Evenalsbijde Handleiding Informatievoorziening, isook hier een redactie
noodzakelijk die de ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbod doorvertaalt in de Data Selection Tool. Echter, in vergelijking met de Handleiding
Informatievoorziening komt hier iets bij:
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het feitelijk (laten) ontwerpen van de Data Selection Tool; en
het gezamenlijk vaststellen van het te kiezen format van het uitvoerbericht: de gestandaardiseerde output van de Data Selection Tool.
In deze studie is het zogeheten SPOLD-format als gestandaardiseerde
output gekozen,waarbij eenvoorstel isgedaan voor nadere invulling wanneer
het om landbouwprocessen gaat (zie bijlage 5). Het voordeel van dit format is
dat er nog voldoende ruimte isvoor commentaar waarmee een hoge graad
van vrijheid is ingebouwd.

3.3 Sterke en zwakke punten
Sterke punten
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Door middel van een computer gestuurde Data Selection Tool is het mogelijk om makkelijker en sneller data te verkrijgen. De Data Selection
Tool bevat immers de feitelijke informatie zelf en verwerkt de data t o t
processsheets; het ismeer dan alleen eenwegwijzer om t o t de gevraagde informatie te komen.
De Data Selection Tool levert meer mogelijkheden om de informatie te
presenteren ente ontsluiten:door middel van menugestuurde programmatuur kan de informatie in verschillende lagen worden opgeslagen.
Wanneer de LCA-uitvoerder de Data Selection Tool vult met informatie
over zijn processen ishij in staat inzicht te genereren in bandbreedtes en
ranges op twee niveaus:economische input (hoeveel kunstmest per hectare) maar ook op niveau van milieu-ingrepen (hoeveel emissie per product). Hiermee heeft de LCA-uitvoerder een hulpmiddel waarmee de
eigen invoer getoetst kan worden: zit ik ongeveer goed met mijn invoer
of zit ik een factor duizend naast datgene wat anderen hebben gevonden en heb ik blijkbaar iets fout gedaan?
Alsstand-alone Data Selection Tool draait deze Data SelectionTool onafhankelijk vananderen en kunnen rekenregels, invoerberichten en definities naar eigen idee worden ingevuld.
Erkanop relatief eenvoudige wijze een zogenaamde "What if..." -optie
ingebouwd worden,waarmee de LCA-uitvoerder kengetallen wijzigt en
het effect daarvan in kaart brengt.
Er kunnen relatief makkelijk interne bedrijfsvergelijkingen door de tijd
heen evenals tussen bedrijfslocaties onderling worden gemaakt.

Zwakke punten
1)

Hetonderhoud,het bijhouden enactualiseren moet door de LCA-uitvoerder zelf gedaan worden. Ermoeten contacten gelegd worden met diverseleveranciersvanprimaire bronnen,beheerdersvan modellen en onderzoekers die zich met de LCA-methodologie bezighouden. Dit alles moet
door de LCA-uitvoerder zelf gedaan worden, aangezien in deze Data
Selection Tool geen centrale koppeling en communicatie plaatsheeft.
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2)

Het eigen onderhoud kan ontaarden in een Data Selection Tool die ver
weg vanandere ontwikkelingen staat.Wanneer rekenregels en definities
naar eigen idee worden ingevuld kunnen deze (sterk) afwijken van wat
anderen doen en daarmee de communicatie bemoeilijken.

3.4 Kritische succesfactoren
Naastde kritische succesfactoren zoals onder beeld 0 zijn genoemd, kan
een aantal worden toegevoegd.
Het isaan de LCA-uitvoerder om de gegevens uit de literatuur en databanken inte voeren indeeigen databank. Hij moet daartoe instaatzijn vanuit
zijn kennis en ervaring, maar hij moet daarvoor ook capaciteit ter beschikking
hebben. Hetsuccesvande Data SelectionTool staatof valt met de mate waarin
de meest actuele informatie isopgenomen, maar ook met de koppeling aan
kwaliteitsindicatoren. Daartoe moet de LCA-uitvoerder zelf kunnen begrijpen
wat modellen doen enwelke uitgangspunten daarbij gekozen zijn en relevant.
De LCA-uitvoerder moet in staat gesteld worden om de gegevens uit databronnen bij te houden en onder te brengen in de Data Selection Tool.
De LCA-uitvoerder werkt alleen, zonder veel begeleiding van buitenaf.
Omdat de LCA-uitvoerder zelf alle gegevens moet invoeren iseen gebruikersvriendelijk programma een vereiste.
De Data Selection Tool-ontwerper moet een gebruikersvriendelijk
Selection Tool-programma op de markt brengen.

Data

In een stand-alone Data Selection Tool ishet format van het uitvoerbericht, het resultaat van de Data Selection Tool, dezelfde. De belanghebbenden
moeten heteenszijnoverditformat. HetSPOLD-formatende landbouwkundige variant daarop worden in dit kader veel genoemd.
Debelanghebbenden moeten gezamenlijk besluiten dat het SPOLD-format en de landbouwkundige variant daarop de output van de Data Selection
Tool wordt.
De invoer van data komt vanuit heel verschillende bronnen, terwijl de
uitvoer volgens het eerdergenoemde SPOLD-format moet worden gegenereerd. Dit stelt eisen aan het datamodel: het datamodel moet in staat zijn de
verschillende invoerdata te lezen en om te zetten t o t een standaard SPOLDformat. Bovendien moet de Data SelectionTool aansluiting vinden bijde (LCA-)
software waarvoor het SPOLD-format als input dient.
Het datamodel van de Data Selection Tool moet in staat zijn met heel
verschillende bronnen als invoer om te gaan en deze om te zetten naar een
14

standaard SPOLD-format Tevens moet het gekoppeld kunnen worden aan
software die het SPOLD-format als invoer heeft.
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4. DATA SELECTIONTOOL-PROCESSSHEETS
METCOMMUNICATIE AAN DEINVOERKANT,
BEELD1B
4.1 Korte schets
De Data Selection Tool naar beeld 1Bisgekoppeld met de buitenwereld.
De Data SelectionTool werkt niet meer stand-alone, maar communiceert met
andere computers en netwerken.
Een dag uit het leven van ...mijnheer Jansen
Jansenwordtwederom geconfronteerd metdemogelijkheden om sneller
LCA'su i t t e voeren:continue verbindingen met de buitenwereld, alles automatischopje scherm en kiezen vanachter je bureau. Perfect! Dat lijkt Jansen wel
wat. Hij krijgt informatie van alles en iedereen en kan nóg sneller zijn
milieuprofiel op papier toveren. Maar dat alles valt wat tegen. Hij heeft de
informatie weliswaar sneller, maar er rolt niet zoveel meer over de tafel. Jansengaat er eensvoor zitten en roept een paar processen op. Hij bestudeert de
bronnen en referenties en komt er alsnelachter dat erweinig bedrijfsinformatie in staat. Eigenlijk ishet "alleen maar" openbare informatie. Dat iswel jammer, want juist de informatie van andere bedrijven in de keten evenals informatie van branchegenoten isaardig. Immers, dan kan hij makkelijker ketengerichte analyses maken en zich bovendien meten aan anderen. Maar, eerlijk
is eerlijk, ook zijn baas is nu niet de eerste om alle bedrijfsinformatie in zo'n
netwerk te brengen.
Maar niette pessimistisch.We hebbeneen mooie netwerkaansluiting van
de baasengaaneersteensalle mogelijkheden bekijken voordat we gaan mopperen over wat er allemaal niet kan. Endie mogelijkheden zijn er! Gelukkig
dat de Data Selection Tool veel gegevens over de landbouwproductie bevat.
Enlaten we nu eens kijken waar we alszuivelfabriek het beste onze melk vandaan kunnen halen.Van de zandgronden of uit de veenweidegebieden? Bij
boeren die intensieve beweiding kennen of bij boeren die extensieve veehouderij voorstaan? Ook ishet aardig om eenste kijken of het gebruik van organische mest nuwel zoveel beter isin milieutechnisch opzicht in vergelijking met
kunstmest. Fantastisch wat de Data Selection Tool allemaal kan! Wanneer de
gegevens er maar zijn kan ik de baas toch snel een aardig beeld geven over
bandbreedtes en ranges van processen. Bovendien kan ik hem relatief snel
advies geven over technische maatregelen die t o t minder milieubelasting leiden. Voor Jansen persoonlijk ishet komende jaarlijkse congres weer een aantrekkelijk vooruitzicht. Decommunicatie verloopt plezierig en er komen aardige wetenswaardigheden van de collega's waar Jansen thuis direct mee kan
scoren. Kortom,de aangeschafte Data Selection Tool iseen genot voor Jansen
en zijn baas.
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Een week na het plezierige congres komt de baas weer bij Jansen. Het
gezicht van de milieucoördinator staat wat zorgelijk. "Ze hebben in Den Haag
weer wat nieuws bedacht", zucht de coördinator "we moeten meer aandacht
aan verpakkingen besteden;de melk isprima,we hebben een dikke pluim van
de overheid gekregen, maar nu beginnen ze over de verpakkingen van de
melk en daar weten wij toch helemaal niets van af, Jansen?" Jansen is
verheugd de baasde voordelen van de Data Selection Tool te laten zien. "Natuurlijk weten wij daar iets van af!" "We hebben immers de Data Selection
Tool met netwerkaansluiting?" Jansen browst met de muis over het scherm en
laat de baas alle informatie zien die al standaard in het Data Selection Toolpakket is meegeleverd. Een bijkomend voordeel van de Data Selection Tool!
Hadden we de stand-alone Data Selection Tool, dan hadden we niet zo snel
kunnen inspelen op de nieuwe Haagse ontwikkelingen. Nu kunnen we leren
vanwat anderen al hebben uitgevogeld. Enthousiast wordt een aantal nieuwe
verpakkingen op een rijtje gezet en Jansen kan gaan rekenen. Met de belofte
dat er aan het einde van de week een A4-tje ligt met de milieuscore van de
verschillende opties, loop de milieucoördinator enigszins opgelucht de kamer
vanJansenuit. "Vrijdagmiddag ligt ereen notitie bij de directie over dit onderwerp met voldoende munitie om de nieuwe onderhandelingen in te gaan."
Toch een vent die verder kijkt dan de business van vandaag, die Jansen.

4.2 Organisatorische aspecten
Het takenpakket van de centrale organisatie wordt verder uitgebreid. Er
moeten tenminste op meerdere punten afspraken komen en er moet voor
gezorgd worden dat de databank gevuld wordt. Daarnaast kan de centrale
organisatie ook andere dingen doen,zoals het uitvoeren van LCA-studies.
Het maken van afspraken
Bij koppeling van informatie zijn afspraken noodzakelijk zodat de informatie onderling vergelijkbaar isendaarmee ook bruikbaar. Erbestaanverschillende niveaus van harmonisatie; er kunnen afspraken gemaakt worden over:
het format van het uitvoerbericht;
het format van het invoerbericht;
de definitie van de kengetallen;
de rekenregels;
de referentie of de bron; en
de dimensies van relevante externe variabelen die verklarend zijn voor
de informatie en het mogelijk maakt deze te interpreteren.
Het format van het uitvoerbericht isook al in de voorgaande beeld onderwerp van besluitvorming geweest; in de Data Selection Tool naar beeld 1B
wordt daar nog een vijftal punten aan toegevoegd. De aspecten die hier aan
de orde komen zijn ook in hoofdstuk 4voor het voetlicht gebracht. Het gaat
om afspraken rondom allocatie, grensafbakening en systeemgrenzen. Er zijn
in principe twee mogelijkheden om met deze vraagstukken om te gaan:
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er worden afspraken gemaakt dat ertenminste wordt beschreven hoe er
gekozen is en waarom. Hierbij behouden de dataleveranciers nog een
grote vrijheid om de data te leveren naar eigen inzicht, mits onderbouwd;
erworden inhoudelijke afsprakengemaakt hoeergekozen moet worden
en deze richtlijn wordt door allen aangehouden. Het voordeel hiervan is
evident: de data zijn makkelijker uitwisselbaar en te interpreteren. Daar
staat tegenover dat de vrijheid van de individuele dataleveranciers wat
ingeperkt wordt.
Hef vullen van de databank
Een onderzoeksteam kan worden geformeerd dat zorgdraagt voor het
bijhouden van relevante literatuur en databanken en deze zodanig bewerkt
dat ze in de Data Selection Tool kunnen worden opgenomen. Tegelijkertijd
kan het onderzoeksteam leemten en kennishiaten signaleren evenals process
sheets prioriteren naar kwaliteit.
Er iseen onderscheid tussen openbare bronnen, die eventueel tegen betaling kunnen worden ontsloten en niet-openbare bronnen.Afspraken en contracten moeten worden gemaakt om met name de niet-openbare bronnen
toegankelijk te maken enonder bepaalde voorwaarden beschikbaar te stellen.
Daarbij kunnen ook beveiligingsaspecten aan de orde komen. De belanghebbenden moeten hierover overeenstemming kunnen vinden.
Het vullen van de databank moet met enige regelmaat plaatsvinden om
de Data Selection Tool actuele waarde mee te geven.
Het uitvoeren van LCA's
Decentrale organisatie zou ook de taak op zich kunnen nemen om uitgaande van de vele gegevens die zij krijgt aangeleverd,zelf milieuprofielen te
maken. Dit kan in dienst van een enkele organisatie, waarvoor de centrale
organisatie een milieuprofiel van een gevraagd product oplevert. Het kan ook
dat de centrale organisatie mede richting kan geven aan de organisaties die
LCA'smaken door prioriteiten te stellen en aanvullende LCA-richtlijnen te geven, specifiek voor voedingsmiddelen. Immers, wanneer er voldoende LCA's
van producten zijn gemaakt ontstaat een beeldwelke processen wanneer van
belang zijn en kan er wellicht een indicatie gegeven worden van milieueffecten van product(groepen) of zelfsvoedingsmiddelen in het algemeen. Er ontstaat een kenniscentrum rondom milieu envoedingsmiddelen, die verder reikt
dan alleen de kennis van milieueffecten van individuele producten.

4.3 Sterke en zwakke punten
Sterke punten
1)
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Een Data Selection Tool die gekoppeld isaan andere computernetwerken, in staat ismet dezete communiceren volgens vergaande afspraken

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

biedt de mogelijkheid om snel data te genereren,die bovendien eenduidig in interpretatie zijn.
Er is minder know-how bij de LCA-uitvoerder nodig naarmate de Data
SelectionTool meer (reken)werk uitvoert. Uiteraard moet de LCA-uitvoerder wel in staat zijn de resultaten te interpreteren en tenminste de uitgangspunten van de Data Selection Tool te begrijpen.
De kosten van de datainvoer in het algemeen zijn lager omdat de data
er slechtséén keer voor een groot aantal gebruikers ingebracht hoeven
te worden.
Er iseen hogere standaardisatie en daarmee minder ruimte voor "manipulatie" van data en dus een hogere kwaliteit.
De kans op invoer- en overname fouten wordt kleiner bij geautomatiseerde invoer.
Er blijft een zekere vrijheid bestaan bij het opstellen van de process
sheets.
Wanneer eengrootaantal dataleveranciers hungegevenster beschikking
stelt kan de centrale organisatie zelf LCA'suitvoeren en daarmee inzicht
geven indemilieueffecten vanproductgroepen of zelfsvanvoedingsmiddelen in het algemeen.
Tegelijkertijd kan de centrale organisatie -wanneer er veel gedetailleerde informatie is- door de ervaring die zij opdoet bij het uitvoeren van
LCA-richtlijnen geven aan LCA-technici bij bedrijven om makkelijker en
sneller LCA's uit te voeren.

Zwakke punten
1)

2)

3)

4)

Erismeer standaardisatie nodig.Dat betekent dat eenstukje vrijheid van
zelf vast te stellen rekenregels en definities moet worden prijsgegeven
ten behoeve van het grotere geheel. Standaardisatie betekent immers
altijd compromissen.
Er iseen centrale organisatie nodig die de standaardisatie voorbereidt
evenals de databank vult met gegevens. Erworden dus bij een centrale
organisatie kosten gemaakt, die hoger liggen dan bij de Data Selection
Tools van eerdergenoemde beelden.
Bij niet-openbare bronnen kunnen toegangs- en autorisatieproblemen
ontstaan wanneer dataleveranciers niet bereid zijn om data aan te leveren.
Het systeem verliest aan waarde wanneer er weinig informatie aangeleverd wordt.

4.4 Kritische succesfactoren
Harmonisatie impliceert het maken van afspraken over hoe we met elkaar communiceren binnen de Data Selection Tool. Het maken van die afspraken isniet altijd een gemakkelijk proces. Immers de keuze voor de te maken
afspraken wordt deels bepaald door bedrijfseigen systematiek en aanpak. Ge19

woontes maar ook concurrentiegevoeligheid kunnen zorgen voor weerstand
om deze afspraken ter discussie te stellen en eventueel aan te passen. Het
voordeel van harmonisatie isvoor het collectief terwijl de individuele belanghebbende het "alleen maar als lastig zou kunnen ervaren".
Op het niveau van directiemanagers en milieucoördinatoren
zouden
voorwaarden geschapen moeten worden om harmonisatiediscussies te voeren,
die vervolgens door LCA-technici ingevuld worden. In het algemeen kunnen
de LCA-technici de consequenties van technische harmonisatie afspraken goed
overzien; terugkoppeling naar directie en milieucoördinatoren isaan te bevelen om draagvlak op politiek niveau te creëren.
Wanneer de afspraken eenmaal zijn gemaakt, isvervolgens de vraag of
iedereen de discipline behoudt om zich aan de afspraken te houden. Zeker
wanneer dataleveranciers algeruime tijd gewend zijn aan bepaalde werk- en
inventarisatiewijze bestaat het gevaar dat de afspraken slechts een kort leven
beschoren zijn.
De dataleveranciers zouden door middel van contracten of afspraken
gehouden kunnen worden om de data te blijven leveren volgens de afgesproken regels en definities.
De meerwaarde van een aansluiting bij een netwerk zit vooral in de gemakkelijke toegang t o t een groot aantal data enveel informatie. Echter, deze
data moeten dan wel geleverd worden! Hier schuilt een addertje onder het
gras,omdat vooral leveranciersvan bedrijfseigen en/of bedrijfsgevoelige informatie hierin terughoudendheid zouden kunnen betrachten. Het systeem staat
of valt met de bereidheid van dataleveranciers gegevens aan te leveren.
De dataleveranciers zouden door middel van daartoe ingerichte incentivesaangespoord kunnen worden om data te leveren. Het isvan essentieel belang de dataleveranciers mee te laten delen in de voordelen van het systeem.
Deze voordelen zijn er vooral wanneer deproductieketen waarvan zij deel uit
maken in het systeem isopgenomen en zij informatie verkrijgen die ook voor
hen waardevol is.Eenwin-winsituatie zou tot stand gebracht kunnen worden
door gebruikers van het systeem (moreel) te verplichten tenminste de resultaten van hun berekeningen terug te brengen in het systeem.
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5. DATA SELECTIONTOOL-PROCESSSHEETS
MET COMMUNICATIE AAN DE INVOERENUITVOERKANT, BEELD1C
5.1 Korte schets
De Data Selection Tool volgens beeld 1Cis in staat om externe vergelijkingen te maken, dat wil zeggen dat er vergelijkingen met andere bedrijven
kunnen worden gemaakt.
f en dag uit het leven van ... mijnheer Jansen
Jansen heeft met het nieuwe systeem al een paar keer actuele nieuwe
milieuprofielen aan de milieucoördinator laten zien: hij heeft laten zien hoe
het bedrijf in de afgelopen jaren de milieubelasting van de melk heeft teruggedrongen en welke invloed de door hem aangereikte aanbevelingen daarop
hebben gehad. Het inkoopbeleid houdt rekening met de milieubelasting die
de leveranciers veroorzaken en er zijn nieuwe, milieuvriendelijkere verpakkingenontwikkeld om intespelenopdeconsumentenbehoefte. Perfect allemaal.
"In vergelijking met voorgaande jaren isde milieubelasting van ons product
melk verder omlaag gebracht", zo leest Jansen in het jaarverslag. "Daar heb
ik toch mooi aan bijgedragen", constateert Jansen tevreden. Maar ook in het
jaarverslag van het bedrijf in het mooie Noord Nederland leestJansenover een
steedsverbeterend product. Hoeverhoudt zichdat eigenlijk tot elkaar? En zou
ik niet eens een vergelijking met andere bedrijven kunnen maken?
Bij de Afdeling Marketing speelt zich eenzelfde discussie af. Het imago
van de Nederlandse melk isprima, maar we hoeven niet ver over de grens te
kijken om te aanschouwen hoe gevoelig de consument isvoor negatieve persberichten en hoe snel zo'n markt een gevoelige klap krijgt. We moeten onsals
sector dus stevig wapenen en ons terdege bewust zijn van het milieu-imago
van het product melk. Onseigen milieuprofiel iswel bekend, maar hoe zit dat
met het milieuprofiel van anderen? Enmisschien kunnen we door vergelijking
met andere bedrijven gezamenlijk een plan opstellen om het milieu-imago van
het product melk te verbeteren? Daar hebben we als gehele sector toch wat
aan?
Weer een paar kamers verderop buigt de directie zich over een rapport
van eenvooraanstaand organisatiebureau,dat de golf vanfusies uiteenzet. De
concurrentie verscherpt en waar kunnen we ons nog op profileren? Dezelfde
rapporten spreken over de ontwikkeling waar milieu als een van de aankoopcriteria in belang toeneemt. Deconsument vertrouwt erop dat een bedrijf dat
een zo gezond product als melk verkoopt ook goed omgaat met het milieu.Er
ligt duseen belangrijk aangrijpingspunt bij milieu om de strijd in de schappen
te winnen van de concurrent. We zouden eens inzicht moeten krijgen in het
milieuprofiel vananderenom onzeeigen resultaten daartegen afte zetten.De
normen van de overheid zijn prachtig als referentie en we moeten daar zeker
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aan voldoen, maar zeker zo belangrijk ishet om onszelf te meten aan de concurrent. Jansen wordt gevraagd om een benchmarking uit te voeren.
Jansen kruipt achter de computer waarop de Data Selection Tool met
aansluiting aan het netwerk isgeïnstalleerd. Helaas moet Jansen melden dat
een benchmarking niet mogelijk iswanneer niet alle bedrijven hun informatie
inde Data Selection Tool onderbrengen. Deinformatie vande andere zuivelfabrieken ziter niet in! Hoeverder?Jansenbelt metdecentrale organisatie maar
natuurlijk kan ook daar geen benchmarking worden uitgevoerd wanneer er
geen data zijn. Decentrale organisatie doet wel een voorstel om dat mogelijk
te maken. Ze adviseert Jansen eens in de landbouwsector te gaan kijken en
daar twee opties te onderzoeken en die aan de directie voor te leggen. De
centrale organisatie zalde volgende vergadering het punt van benchmarking
op de agenda zetten.
Jansen bekijkt twee systemen waarbij benchmarken centraal staat.
Het eerste systeem wordt bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEIDLO) gebruikt. Daar worden de bedrijfseconomische boekhoudingen gevoerd
van een aantal bedrijven.Bedrijfs-economische informatie isgevoelig en wordt
dus niet "zomaar" ter beschikking gesteld. De bedrijven worden op basis van
vrijwilligheid gevraagd om deel te nemen aan het zogeheten Bedrijven Informatie Net en in ruilvoor hun deelname wordt hen inzicht gegeven in hun positie ten opzichte van collegabedrijven, zonder dat zij met de billen bloot hoeven aan die collegabedrijven. LEI-DLOberekent alles netjes en koppelt het terug aan de deelnemende bedrijven in een zodanige vorm dat ze daarvan kunnen leren.
Hettweede systeem dat Jansen bestudeert, vindt vooral bij tuinders veel
opgang. Daarwerken ze met studieclubs,waar op basisvan vertrouwelijkheid
gegevens worden uitgewisseld om elkaar verder te helpen.Zonder overhead
van een centrale organisatie, gewoon lekker bij een kopje koffie in een café
met een borreltje op het eind wanneer de zaken zijn gedaan.Wat zou Jansen
aanbevelen? Hij heeft het idee dat concurrentiegevoeligheid en de extra kosten die detussenkomst van een centrale organisatie teweegbrengen, de twee
belangrijkste overwegingen zijn in de keuze en legt zijn ervaringen voor aan
de directie.

5.2 Organisatorische aspecten
Een benchmarking is informatie-technisch weinig ingewikkeld, maar
vraagt juist op het organisatorische vlak veel inspanning. Om een benchmarking uit te kunnen voeren ishet noodzakelijk dat er vergaande afspraken gemaakt worden over datauitwisseling en beveiliging. Het hangt in sterke mate
van de betrokken partijen af hoe zij dit tot stand willen brengen. Wanneer
partijen weinig onderlinge concurrentie kennen (zoals in de landbouw) vraagt
de organisatie rondom de levering minder regels en maatregelen en is deze
dus goedkoper. Anders ligt het wanneer partijen de levering van milieudata
alsconcurrentiegevoelig ervaren en beveiligingsmaatregelen en extra tussen-
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komst van onafhankelijke, overkoepelende organisatie noodzakelijk achten.
De ingewikkeldheid en daarmee de kosten nemen daarmee toe.
Overigens maakt benchmarking de afgelopen jaren ook voortgang in
sectoren waar de concurrentie juist hevig is.Deelswordt de oplossing gevonden door deelprocessen te vergelijken met topbedrijven op dat aspect. Een
voorbeeld: een zuivelfabriek vergelijkt het proces "verpakken" met dat van de
fabriek die sinaasappelsap op de markt brengt die bekend staat om haar wijze
van verpakken. Een ander voorbeeld: de uitgever van kranten refereert zich
aan de producent van sla. In beide gevallen gaat het om een "vers" product
waar logistiek essentieel is.
Uitwisseling van data is lastiger wanneer er bij partijen het gevoel ontstaat dat er niets voor terugkomt. Detruc isdan ook om win-winsituaties te
creëren. De kosten (in ruime zin) kunnen worden gecompenseerd door een
financiële vergoeding,waarover onderhandeld moet worden.We moeten dan
wel bedenken dat hiermee een extra dimensie in de organisatie wordt
gebracht: er ontstaan financiële stromen, die moeten worden beheerd, beschreven,gecontroleerd enzovoort. Kortom, er isextra administratie en er zijn
hogere kosten. Een andere mogelijkheid isom de kosten van dataleverantie
te compenseren doordat de individuele dataleveranciers zelf interessante informatie uit het systeem kunnen halen. Er kan dan met een gesloten Portemonnaie worden gewerkt. De win-winsituatie ontstaat door een interessante datauitwisseling.
We kunnen onsdan een tweetal richtingen voorstellen, die voor bedrijven interessant zijn:
de horizontale richting,onder branchegenoten; en
de verticale richting, de productiekolom.
De horizontale richting behelst dat de centrale organisatie eerst zoveel
mogelijk branchegenoten vraagt om informatie te leveren,zodat daarmee de
mogelijkheid ontstaat t o t referentie aan andere branchegenoten, benchmarking. Deverticale richting behelst de productiekolom. De aantrekkingskracht
vande Data SelectionTool ligt dan in het uitvoeren van een ketengeoriënteerde studie.

5.3 Sterke en zwakke punten
Aanvullend op de sterke en zwakke punten van de Data Selection Tool
naar beeld 1Bnoemen we:
Sterke punten
1)

2)

Individuele bedrijven kunnen hun kennis over het eigen bedrijf en bedrijfsvoering in relatie t o t de sector of andere bedrijven vergroten en
daarmee hun positie versterken.
Er kan nog meer dan bij de Data Selection Tool van beeld 1B productoverschrijdende informatie worden gegenereerd:er ontstaat meer inzicht
in milieueffecten van individuele producten, waardoor er een nieuw in23

formatieproduct ontstaat: milieu-informatie van productgroepen of zelfs
voedingsmiddelen in het algemeen, kortom milieu-informatie van een
hoger aggregatieniveau.
Zwakke punten
1)

2)

Het systeem isgevoelig voor onwil van partijen om mee te doen. Wanneer er geen bereidheid isom deel te nemen, isde Data Selection Tool
betrekkelijk nutteloos.
Deoverheadvandecentrale organisatie kan (enorm) toenemen wanneer
er gevraagd wordt om vergaande beveiligings- en autorisatiemaatregelen. Debureaucratie ligt op de loer en het systeem wordt duur en traag.

5.4 Kritische succesfactoren
De kritische succesfactoren die bij de Data Selection Tool van beeld 1B
gelden komen ook hier terug.We willen echter hier nog expliciet een aantal
onder ogen brengen vanwege het grote belang ervan.DeKritische succesfactoren die hier genoemd worden grijpen allemaal terug op die ene voorwaarde:
Het succesvan een Data Selection Tool waarmee een benchmarking kan worden uitgevoerd staat of valt met de bereidwilligheid van dataleveranciers om
input te leveren.
Voor een succesvolle Data Selection Tool issamenwerking noodzakelijk.
Echter, samenwerkingsverbanden komen niet zomaar t o t stand. Dat kost tijd.
Vooral wanneer er conflicterende belangen aan de orde zijn, die eerst moeten
uit de weg moeten worden geruimd. Er moet gezocht worden naar win-winsituaties waarin alle belanghebbenden ook werkelijk belang hebben bij het
realiseren van de Data Selection Tool. Deze kunnen met geldelijke munt worden betaald,maar eengoedkopere en minder bureaucratische oplossing iseen
informatie-technische oplossing. De bedrijven leveren informatie aan en krijgen daarvoor interessante informatie terug.
Zoek naar win-win-situaties om deelname aan Data Selection Tool voor
dataleveranciers aantrekkelijk te maken. Kijk eerst naar de mogelijkheden om
dat met informatiestromen te doen enzoek naar een combinatie van dataleveranciers die elkaar waardevolle informatie kunnen aanleveren.
Een essentiële voorwaarde voor Data Selection Tool ishet commitment
van het management. Wanneer er op het niveau van het strategisch management besloten isdat samenwerking met andere bedrijven voordelen biedt en
de daarbij behorende data-uitwisseling noodzakelijk, is aan een belangrijke
randvoorwaarde voldaan.
Commitment van het strategisch management iseen vereiste.
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Electronische uitwisseling van gegevens vraagt een goede en duurzame
relatie tussen partijen. Partijen moeten in staat zijn zakelijk met elkaar om te
gaan en duidelijke, heldere afspraken te maken.
Maak duidelijke, heldere afspraken en leg deze contractueel vast.
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6. DATA SELECTIONTOOL-PROCESSSHEETS
MET COMMUNICATIE AAN DEINVOERENUITVOERKANT ENTERUGVERTALING,
BEELD 1D
6.1 Een korte schets
De Data Selection Tool naar beeld 1D isin staat om bij andere bedrijven
te traceren welke processen verantwoordelijk zijn voor de gegeven (milieu)resultaten.
Een dag uit het leven van ...mijnheer Jansen
Alle mensen die erverstand van hebben, hebben gekozen voor een centrale organisatie die alle benchmarkingsactiviteiten ondersteunt. Jansen vindt
het best en heeft nu de eerste resultaten voor zijn neus:een drietal milieuprofielen van melk. Ze zijn van drie verschillende zuivelfabrieken en dat is wel
duidelijk ook.Wat eenverschillen! Hoe isdat nu mogelijk? Het proces kan toch
nooit zó verschillend zijn? Gelukkig dat Jansen enige ervaring heeft opgedaan
in de voorgaande jaren en al meteen aan de centrale organisatie heeft
gevraagd om ook de mogelijkheid van terugvertaling naar concrete aangrijpingspunten in de Data Selection Tool in te bouwen. Hij kan dan ook direct
terugvinden hoe het komt dat andere fabrieken zoveel beter scoren op vermesting. Enhij dacht dat ze het zelf zo goed deden? lederjaar een betere score op vermesting? Toch ziet hij nu paswelke processen er nog veel verbeterd
kunnen worden. Gelukkig dat zij weer in het beste zijn waar het gaat om het
zo politiek gevoelige broeikaseffect. Een pak van zijn hart. Net dat hij die geruststellende gedachte toelaat gaat de telefoon van de LCA-expert elders in
het land om de resultaten eensgoed door te spitten. Een lunchafspraak wordt
geregeld.Jansencheckt bij de baaswat er wel en niet aan informatie naar de
collega LCA-expert kan en binnen die marges opereert Jansen secuur. En het
wordt een zinvol twaalfuurtje. Hijsteekt wat op enwisselt wat uit. Het volgendejaarverslag zou ook kunnen noteren dat "we beter zijndan de belangrijkste
concurrenten".

6.2 Organisatorische aspecten
Met de Data Selection Tool volgens beeld 1D isde individuele gebruiker
in staat nog een beetje verder in de keuken van de ander te kijken:t o t op het
niveauvanconcreet aangrijpingspunt. DeData SelectionTool volgens beeld 1C
bracht hem niet verder dan de vergelijking van het eindresultaat, waarbij de
achterliggende oorzaken als een black box werden gepresenteerd. Dit alles
betekent dat er bij de ontwikkeling vaneen Data Selection Tool naar beeld 1D
nóg verdergaande afspraken gemaakt moeten worden. Wellicht dat er nóg
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verdergaande maatregelen rondom autorisatie en beveiliging moeten worden
getroffen. Het isduidelijk dat dit betekent dat er meer geregeld moet worden
en de overhead zich vergroot.

6.3 Sterke en zwakke punten
Desterke enzwakke punten vande Data SelectionTool volgens beeld 1C
zijn ook hier aan de orde, met een enkel punt daaraan toegevoegd.
Sterke punten
1)

De externe bedrijfsvergelijking breidt zich uit. Bedrijven kunnen nog
meer lerenvan anderen:zezijn instaat om concrete aangrijpingspunten
te vinden die ertoe leiden dat de milieubelasting vermindert.

Zwakke punten
1)

Decentrale organisatie krijgt meertakentoebedeeld,er moet meer geregeld en afgesproken worden. Daarmee stijgen de omvang en de kosten
van het systeem.

6.4 Kritische succesfactoren
Nog indringender dan bij de kritische succesfactoren onder beeld 1C
geldt hier de bereidwilligheid om data uit te wisselen.
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7. DATA SELECTIONTOOL- MILIEUPROFIELEN,
BEELD2

7.1

Inleiding

De Data Selection Tool omvat nu niet alleen de ondersteuning bij het
maken en selecteren van de process sheets, maar gaat een stapje verder: de
Data Selection Tool maakt de milieuprofielen en kan in beeld 2Czelfs vergelijkingen maken met milieuprofielen van andere bedrijven (benchmarking), w a t
eventueel kan worden uitgebreid in beeld 2D.
Dewens dat de Data SelectionTool instaat moet zijn om de milieuprofielen te maken, betekent dat er afstemming binnen Data Selection Tool moet
zijn met de al commercieel beschikbare rekenprogrammatuur. Het isniet aan
te bevelen om in het kader van de Data Selection Tool zelf rekenprogrammatuur te ontwikkelen. Het ligtvoor de hand de Data SelectionTool te integreren
met commercieel, al op de markt verkrijgbare, LCA-software.
De toevoeging van Data Selection Tool volgens beeld 2B aan de Data
SelectionToolvolgens beeld2A isdezelfde alsdie voor beeld 1Bin vergelijking
met 1A. De voor- en nadelen van 2B ten opzichte van 2A zijn dus al in voorgaand hoofdstukken aan de orde gekomen. Om herhaling te voorkomen willen we in dit hoofdstuk het accent leggen op de voor- en nadelen die voortvloeien uitde integratie metde LCA-software onder verwijzing naar voorgaande hoofdstukken wanneer er voor- entegenargumenten zijn die al in eerdere
beelden besproken zijn.We beschrijven daarom eerst een korte schets, de organisatorische aspecten,sterke en zwakke punten evenals de kritische succesfactoren voor de kern van groep beelden.Aanvullend besteden we nog extra
aandacht aande beelden 2Cen2D.Deze beelden omvatten namelijk ook communicatie aan de uitvoerkant, hetgeen betekent dat er nóg verdergaande
afspraken gemaakt moeten worden.
Net alsin hoofdstuk 2tot en met 6willen we de beelden illustreren. We
introduceren een collega van mijnheer Jansen, mijnheer DeWit. Beiden zitten
in een onlangs opgerichte club die duurzaamheid van voedingsmiddelen handen envoeten moet geven.Zekomen elkaar dusveelvuldig tegen en wisselen
ervaringen uit. Ook voeren we de chef vanJansenten tonele: mevrouw Pieterse, die de functie van milieucoördinator bekleedt.

7.2

Korte schets

Zoals in de inleiding beschreven omvat de Data Selection Tool-milieuprofielen een tweetal functies:
het maken van de process sheets en daarop volgend:
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de integratie met LCA-programmatuur,waarmee milieuprofielen worden
gegenereerd.
Een dag uit het leven van ... mijnheer De Wit
DeWit heeft nauw contact met mijnheer Jansen en al gauw ontdekt dat
Jansen zich toch een beetje moet behelpen. De Wit voert daarom een hele
verbetering in zijn systeem in met behulp van de interne Informatie- en Automatiserings Dienst. Die hebben hem geholpen om de LCA-rekenprogrammatuur direct te koppelen aan zijn systeem (Data Selection Tool volgens beeld
1A).Geweldig! Nu niet meer die ellende dat de process sheets die hij met zijn
computer had gemaakt net precies niet aansluiten op de LCA-programmatuur.
Die computerjongens zeggen altijd wel dat de hele wereld met elkaar kan
communiceren, maar net bij hém en altijd op vrijdagmiddag als die computerjongens vrijhadden,liep het keer op keer mis.Nu hebben de computermannen
er even goed voor gezeten en goed gekeken hoe die processsheets aansluiten
bij zijn LCA-programmaatje en het gaat - na een periode van kinderziekten allemaal veel beter.
Maar op een andere vrijdagmiddag loopt DeWit tegen andere grenzen
aan. Vrijdagmiddag staat het bijhouden van de literatuur op het programma.
Met een stapel vakliteratuur over LCA gaat hij ontspannen achterover in zijn
bureaustoel zitten. Maar al bij het lezen van de voorpagina schiet hij overeind:
er iseen nieuw LCA-programma op de markt! Aandachtig leest hij het artikel.
Eriseen LCA-programma waarin de equivalentiefactoren op een andere manier worden berekend:er wordt meer rekening gehouden met de locale omstandigheden. Dat isnu net wat DeWit zocht, ledere keer kreeg hij commentaar op zijn berekeningen zonder dat hij wist wat hij daaraan kon verbeteren.
En dan nu een nieuw programma! De Wit belt meteen de computerjongens
om te vragen of zedat nieuwe programma maar DIRECTaanschaffen. "Ho, ho,
dat gaat niet zomaar", wordt er terughoudend geroepen "we moeten eerst
eens even kijken of dat nieuwe programma wel past in j o u w Data Selection
Tool". Enhoewel vrijdagmiddag, duiken de computerjongens en DeWit in de
programmatuur en sleutelen en zoeken tot laat die avond. "Nee, dat kan niet
zomaar veranderd worden", verzucht de computerjongen, "we moeten dan
ZOVEEL veranderen dat we eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen". Wat
een ellende! Nu heeft De Wit zo'n prachtige Data Selection Tool, maar hij is
niet in staat de nieuwste ontwikkelingen op LCA-gebied daarin onder te
brengen. Hadden die computerjongens daar niet EVEN eerder aan kunnen
denken? Zewisten toch dat de LCAnog maar een groentje is in de methodiekwereld en dus nog veel veranderingen zou ondergaan?
Een dag uit het leven van ... mevrouw Pieterse
Pieterse is het type manager dat goed contact met de klant van buitengewoon belang acht.Zeheeft eenservicelijn opengesteld waar klanten vragen
kunnen stellen over hun producten en op een vrijdagmiddag heeft ze een
plekje in het telefoonteam gereserveerd.Zebeantwoordt naar beste weten de
vragen met behulp van allerlei computergestuurde programma's. Op allerlei
terrein komen ervragen binnen.Ook op milieugebied willen de klanten weten
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of ze hun imago als betrouwbaar bedrijf dat ook in bredere zin verantwoording draagt voor de samenleving waarmaken. Een bezorgde vader vraagt of
het nu wel zo verstandig isom kleurmiddel kleurofyl in de smaakvolle kindertoetjes te gebruiken omdat daarmee toch de ozonlaag wordt aangetast? Pieterse kan de vraag niet zonder meer beantwoorden en roept de hulp van de
Data Selection Tool van DeWit in.Ineen mum vantijd komt het effect van het
gebruik van het beruchte toevoegmiddel in beeld. De bijdrage aan de ozonlaag isnog geen 0,01%! Hoewel alle beetjes bijelkaar toch één grote berg maken komt de klant toch t o t de conclusie dat de bezorgdheid weinig gegrond
isen dat het zo lekkere kindertoetje de volgende keer toch weer verantwoord
kan worden aangekocht.
Eentweede kenmerk van mevrouw Pieterse isdat ze als vooruitstrevend
te boek staat: "Een tante met initiatief". Enze ziet weer een kans! Ze schrijft
een brainstormingssessie onder lunchtijd uit voor een paar mensen van de afdeling productie, inkoop,administratie en marketing. "Kunnen we niet komen
tot eengroene bedrijfsvoering?" isde uitnodigende aanhef op de agenda. Het
lunchzaaltje zit vol en tussen de broodjes gezond wordt er enthousiast geroepen over de mogelijkheden om de Data Selection Tool ook op andere afdelingen tenminste te raadplegen. Eeneerstestap inde goede richting. Eenvervolg
bijeenkomst wordt afgesproken waar de verdere mogelijkheden in kaart gebracht worden.

7.3 Organisatorische aspecten
De belangrijkste toevoeging aan organisatorische maatregelen ten opzichtevan de Data SelectionTool naar beeld 1A isdat ercontacten moeten zijn
met de ontwerpers en beheerders van de LCA-programmatuur op een zodanig
niveau dat de Data Selection Tool daar computer-technische aansluiting bij
houdt.
Voorts geldt dat het af te spreken format van het uitvoerbericht niet
meer het SPOLD-format (van process sheets) is,maar het milieuprofiel.

7.4 Sterke en zwakke punten
Sterke punten
1)
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Een Data Selection Tool dat ook de milieuprofielen berekent betekent
dat handmatige of "zelf-geknutselde" koppelingen tussen programma's

2)

3)

verdwijnen. Daarmee isde kansop overtyp- en interpretatie fouten minder 1).
Detoegankelijkheid van de Data SelectionTool isgroter. Deoutput - het
milieuprofiel - isniet alleen voor LCA-technici helder; ook niet-LCA-technici kunnen de output makkelijk begrijpen. Daarmee vergroot de doelgroep zich naar ook niet-LCA-technici.
De Data Selection Tool zou als kapstok voor een "groene" bedrijfsvoering kunnen dienen,waarbij integratie van het milieuaspect met andere
aspecten centraal staat.

Zwakke punten
1)

2)

7.5

Er iseen groot aantal LCA-rekenprogramma's op de markt. Er moet een
keuze gemaakt worden binnen deze commerciële programma's en de
meest aantrekkelijke optie kan worden ingebouwd. Echter, daarmee
ontstaat een zekere inflexibiliteit. Er is immers minder ruimte om ook
met andere rekenprogramma's te rekenen,zoalsdatwel mogelijk iswanneerde Data Selection Tool "alleen" processsheetsgenereert. Dit nadeel
zou minder groot zijn wanneer de LCA-methodologie al verregaand uitontwikkeld zou zijn en er een of meerdere marktleiders op het gebied
van LCA-software zou zijn.
Een Data Selection Tool waarin de LCA-rekenprogrammatuur is opgenomen vereist dat alle process sheets ook door de Data Selection Tool zelf
moeten worden gegenereerd en aangemaakt. De vraag isof dit wel zo
noodzakelijk is. Immers er zijn ook andere databanken op de markt die
voor bepaalde product(groep)en al specifieke informatie genereren.
Wanneer de Data Selection Tool zich zou richten op uitsluitend het maken van de process sheetsvoor bepaalde product(groep)en andere databanken daarbij ook benutten is het niet nodig dat dit allemaal in één
Data Selection Tool wordt ondergebracht.

Kritische succesfactoren

De integratie van LCA-rekenprogrammatuur in de stand-alone versie betekent dat de Data SelectionTool zodanig moet zijn geformeerd dat er flexibiliteit behouden blijft. Veranderingen in het LCA-rekenprogramma of zelfs de
keuze voor een andere LCA-software moeten geïmplementeerd kunnen worden. Bovendien moet de Data Selection Tool ook de algemene (snelle) software ontwikkelingen (zoalsdie bij Windows) kunnen bijbenen.Wanneer de Data
Selection Tool te star wordt gebouwd ontstaat het gevaar dat vernieuwingen

Elkesoftware (dusookeenDataSelectionTool-gekoppeldesoftware) moet mogelijkheden hebbenomrareinvoertetraceren middels "What if..."-constructies,
aangepastevelden,spellingcontrole endergelijke. Dekansop meerfouten bij
grote, gekoppelde systemen isdus kleiner.
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in LCA-methodiek evenalsinde berekening vanequivalentiefactoren niet goed
kunnen worden opgenomen en de Data Selection Tool daarmee verouderd
raakt. We moeten beseffen dat we programmatuur van een methodiek (LCA)
inbouwen die nog sterk in ontwikkeling is.De LCA-methode kent nog slechts
eenjonge historie en isnog onvoldoende rijp om als "uitontwikkeld" te worden beschouwd.
De Data Selection Tool moet aan hoge eisen ten aanzien van flexibiliteit
voldoen omdat ermeerdere keuzemomenten in de Data Selection Tool worden
ingebouwd, die in de tijd en van geval tot geval andere oplossingen kunnen
vragen.

7.6 Aanvulling voor Data Selection Tool-milieuprofiel met
communicatie aan de uitvoerkant
De Data Selection Tool die milieuprofielen maakt en deze uitvoer met
anderen communiceert en zelfsterugvertaalt naar de oorspronkelijke aangrijpingspunten stelt extra eisen aan organisatie en afspraken.We beginnen wederom met een korte schets,waarna de eisen aan organisatie voor het voetlicht gebracht worden, evenals de sterke en zwakke punten van het beeld.
fen dag uit het leven van ... mijnheer De Wit
DeWit loopt steedsvaker collega'stegen het lijf die ook een DataSelection Tool hebben geïnstalleerd dat milieuprofielen maakt. Die collega's ervaren
ook het profijtvan hetfeit dat het gevraagde eindresultaat -het milieuprofielmet slechts een enkel systeem kan worden gemaakt. Een mooie ontwikkeling.
Maar DeWit signaleert bijdevooruitstrevende collega's eensteedsgrote weerzin tegen het handmatige werk en devergelijking met andere bedrijven moet
nog steeds handmatig. Erwordt handenwrijvend gesproken over de voordelen
van een geautomatiseerd systeem,waarbij het milieuprofiel van het eigen bedrijf kanworden vergeleken met datvan andere bedrijven. Een Data Selection
Tool dat op het niveauvan milieuprofielen aan benchmarking doet. Isdat geen
aardig streven? "Oké, laten we daar eenseen startbijeenkomst voor organiserenwaar we het niet alleen bij borrelpraat houden maar eenswerkelijk serieus
gaan kijken hoe we dat voor elkaar krijgen." De initiatiefvolle DeWit neemt
het voortouw en schrijft een vergadering uit. Hij bestudeert een boek waarin
trajecten staan beschreven van automatiseringsprojecten en ziet daarin dat hij
allemaal afspraken moet maken met deanderen.Anderswordt de communicatie niets,zo dreigt het boek. Gelukkig dat ook Jansen in de vergadering zit en
er al over veel punten afspraken zijn gemaakt. Maar er resteert nog genoeg.
We kijken even over de schouder van de voorzitter mee:
afspraken over de berekeningsmethoden van de equivalentiefactoren;
afspraken over de te kiezen LCA-rekenprogrammatuur,
zijn de volgende punten op de agenda. Het gaat moeizaam. Jansen
brengt waardevolle ervaringen in.Hij heeft geregeld contact met buitenlandse
collega's die vaak LCA-programmatuur gebruiken die slecht aansluiten bij de
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Nederlandse situatie. Bovendien berekenen zij de milieueffecten weer iets anders. De ervaringen van Jansen worden gewikt en gewogen en de ingewikkeldheid ervanwordt genoteerd.Zullenwe nog eenvolgende vergadering aan
deze problematiek wijden? Jansen haakt af. Hij ziet niets in zo'n vergaande
standaardisatie. Jansenwil tenminste een stukje vrijheid van interpretatie houden en ziet teveel vrijheid verloren gaan.Anderen gaan stug door en komen
uiteindelijk met een pakket aan afspraken en regelswaar ze mee verder gaan.
Ondertussen zijn er meer die Jansengevolgd zijn en het aantal wat resteert en
zichwil conformeren aan de gemaakte afspraken isverminderd. Maar niettemin ishet zinvol om de Data SelectionTool voor de resterende geïnteresseerde
op te zetten.
Een dag uit het leven van ... mevrouw Pieterse
De Wit bespreekt de optie niet alleen met andere LCA-collega's, maar
beseft dat dit in de eerste plaats van hogerhand moet worden gedekt. Dus
wordt er een overleg met mevrouw Pieterse belegd. "Willen we meedoen aan
een systeem waarbij we onze milieuprofielen van onze producten in een systeem stoppen zodat anderen zich daaraan kunnen meten?", zo isde belangrijkste vraag. Natuurlijk komen de voordelen voor De Wit uitgebreid aan de
orde, maar De Wit bemerkt toch enige terughoudendheid bij zijn altijd zo
vooruitstrevende chef. Immers nu gaattoch wel heel belangrijke informatie de
deur uit; het gaat nu niet meer om tussenresultaten waar vervolgens een ieder
eigen bewerkingen, onder eigen uitgangspunten op los kan laten.Alles is nu
voor iedereen - inclusief de concurrent - open en bloot. Enofschoon Pieterse
een type ismet een breder blikveld alsalleen haar eigen (bedrijfs)belang stelt
ze toch enige voorwaarden aan de deelname in zo'n centraal systeem. Het
sectorale belang is evident, maar eerlijke is eerlijk, een bedrijf dat dezelfde
producten maakt als wij is en blijft een concurrent die voordeel kan hebben
van onze doordachte en doorgevoerde verbeteringen. "We moeten uiterst
voorzichtig zijn. De Wit, en laten we even heel goed nadenken onder welke
voorwaarden we kunnen deelnemen", zo zegt ze. Er moet een korte notitie
komen die door DeWit en Pieterse wordt gemaakt en aan de directie wordt
voorgelegd.Hetgaat om eenbesluitdat de beslissingsbevoegdheid van Pieterse overstijgt.
Het is duidelijk dat een Data Selection Tool die communicatie aan de
uitvoerkant mogelijk maakt veel meer organisatorische implicaties heeft en
meer afspraken vraagt. In vergelijking met de Data Selection Tool volgens
beeld 2A en 2Bmoet erveel meer met elkaar afgesproken worden om de Data
Selection Tool waardevol te maken. Immers nu moet ook de output - het uitvoerbericht gelijk zijn. Erisniet meer alleen aan de invoerkant communicatie;
ook aan de uitvoerkant wordt er informatie uitgewisseld. Dat betekent dat er
overeenstemming moet zijn over:
welke output;
hoe deze output gegeneerd wordt:
de berekeningsmethoden omequivalentiefactoren vastte stellen;en
de keuze van de LCA-rekenprogrammatuur.
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Zoals in beeld 2A al isgenoemd zijn deze stappen in de LCA-methodiek
nog sterk in ontwikkeling en iser nog geen "uitontwikkelde" aanpak die voor
heel lange tijd kan gelden. Dat betekent dat het proces van afspraken maken
enovereenstemming bereiken,vaker zal moetenworden doorlopen. Het hoeft
weinig betoog dat een dergelijk proces tijdrovend is.
Daarmee ontstaat meteen een beeld van het zwakke punt: er is minder
flexibiliteit voor de individuele LCA-onderzoeker, die zichop steeds meer punten moet conformeren aan de centrale afspraken. Bovendien speelt hier - nog
sterker dan in beeld 1Cen 1D-de gevoeligheid voorde bereidwilligheid van
deelname een rol.Daar staat tegenover dat ieder bedrijf (steeds makkelijker)
beschikt over steeds meer informatie,waarmee het mogelijk wordt om de producten met minder milieubelasting te maken.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Overzicht van de functionaliteiten en stakeholders

VoordeverschillendebeeldenvandeDataSelectionToolzijnverschillendefunctionaliteiten gewenst.Dezefunctionaliteiten hebben betrekking op organisatorische-,
bestuurlijke-ensysteemfunctionaliteiten.Dezebijlagegeefteenoverzichtvandefunctionaliteiten en stakeholders. Defunctionaliteiten worden in het model gearceerd
weergegeven. Eersteenkorte toelichting opdefunctionaliteiten.
*

We identificeren voor de beelden van een Data Selection Tool de volgende
hoofdfuncties:
1.
het regulerenvande informatieproductie;
2.
het producerenvan informatie;
3.
het ondersteunen vande informatieproductie.

Deze drie hoofdfuncties herbergen een aantal subfuncties. Voor de eerste
hoofdfunctie zijnfunctiesalshetplannenvandeDataSelectionTool-strategie en het
management vandesystemenvanaanzienlijk belang.Voor hoofdfunctie 2vormt het
datamanagement eenbelangrijkefunctie enzullen despecifieke vragendievoorgelegd zijn aan het systeem beantwoord moeten worden.Ter ondersteuning van de
hoofdfunctie 3zalserviceverleendmoetenworden aangebruikersendienenverschillende facetten van het systeem onderhouden te worden. De hierboven beschreven
functies ensubfuncties zijnterugtevinden infiguur B1.1.

FiguurB1.1 Overzichtfunctionaliteit
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Met behulp van het bovenstaande is inzicht verschaft in alle geïdentificeerde
functionaliteiten vaneenDataSelectionTool. Indezebijlagewordt eveneenseenglobaaloverzicht gepresenteerdvanbetrokken stakeholdersvaneenDataSelectionTool.
Destakeholders dievoor iederafzonderlijk beeldgeïdentificeerd kunnenworden zullen in devolgende bijlage uit het globale stakeholders model worden gedestilleerd.
Onderstakeholdersverstaanwe:diepersonen,organisatiesof instantiesdieopenigerleiwijzeeeninvloed hebbenof kunnen uitoefenen opmanierwaarop eente ontwikkelen DataSelectionToolgeorganiseerdwordt. Devolgorde vanstakeholders isgeen
indicatievanbelangrijkheid of rangorde.Aan de input zijde identificeren we de softwareleverancier diespecifiekesoftware aanlevert,deconsument metdeaanvraagvan
productinformatie,deLCA-expertmetdeaanvraagvanprocesdata,hetmilieumanagement met de aanvraag van milieuprofielen, het algemeen management met vraag
naargeabstraheerde data,deoverheidmet kaderschepping enwetgeving,dedataleverancierdiegegevensaanlevertenalslaatstedeLCA-methodologenmet methodologie.Aandeoutput zijde identificeren wedewensen richting softwareleverancier, de
consument met keurmerk, de LCA-expert met procesdata, milieumanagement met
milieuprofiel, het algemeen management enoverheid met data,de dataleverancier
met eisenenwensenomtrent dataleveranties, de LCA-methodologen met eventueel
geopperde problemen.Dehierboven geïdentificeerde (belangen)groepen zijnvervolgensafgebeeld in hetstakeholders diagram vanfiguur B1.2.
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Bijlage 2 Procesmodellen en stakeholdersdiagrammen per beeld

Indevoorgaande bijlage iseenglobaalfunctie-enstakeholdersdiagram gepresenteerd.Indezebijlagegevenwedefunctionaliteiten enstakeholdersvoordeafzonderlijke beeldenaanduiden.Debeeldentonen eenopeen lopende matevanfunctionaliteit en betrokkenheid vanstakeholders. Debeelden 1aen 2azijnvrij eenvoudig
vanstructuur daarersprakeisvanbeschikbare(ofeenvoudigteontwikkelen) software,tegebruiken door "niet aandebuitenwereld gekoppelde systemen".Indie beelden ligt de nadruk dan ook niet zozeer op het managen vansystemen,het plannen
vaneenspecifiekestrategieofhetservicenvangebruikersvaneenDataSelectionTool;
denadruk ligt opeenvoudig (schraal)eigengebruik binnendeorganisatie.Indebeeldenwaarsprakeisvanelectronischgekoppelde uitvoeringen komenmeerfuncties tot
uitingeniserbovendiensprakevan harmonisatie:methodologie-ontwikkeling moet
plaatsvindenomuniformeringtekunnenwaarborgen(zekerbijdeoptievanterugvertaling).Overhetalgemeenwordendaarbijzwaarderecombinatiesvanhetaantalfuncties,stakeholdersendatabronnen gedefinieerd.Daarbij komt bovendien hetfeit dat
deorganisatorische- en interorganisatorische interacties zullentoenemen,met inbegripvanrelevanteafstemmingsprocessen. Hetsysteemdat beschrevenwordt door het
laatste beeld (beeld2d) isdaarmee danook behoorlijk complex.
Indenuvolgende bijlagezaleentyperingvanfunctionaliteiten enstakeholders
voor ieder afzonderlijk beeldworden gepresenteerd.Vooralsnog zal bij eente kiezen
ontwikkelingstraject vande Data SelectionTool deze informatie voldoende houvast
bieden om met de betrokken partijen nadertot overeenstemming te komen.Overigens zal beeld 0 hier niet verder toegelicht worden, omdat de rapportage van het
IVAM-ERenhetCLMhiervoor reedsvoldoendeelementen heeft aangeleverd.Feitelijk
vormt degecombineerde rapportagevanhet IVAM-ERenhet CLMreedsbeeld0: het
handboek informatievoorziening.Weverwijzen voor beeld0dan ook graag naar die
rapportage.
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Figuur B2.1 Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeld IA
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Figuur B2.3 Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeld1B
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Figuur B2.5 Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeld1C
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Figuur B2.7 Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeid W
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Figuur B2.11 Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeld2B
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Figuur B2.13Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeld2C
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Figuur B2.15Overzicht vanfunctionaliteiten vanbeeld2D
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