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41 | Over REDview BI

REDview BI verbetert 
het rendement én de 
maatschappelijke bijdrage 
van MKB-bedrijven.

Wij geloven dat het succes van ondernemingen 

bepaald wordt door het realtime inzicht dat zij 

hebben in hun resultaten en de mogelijkheid om 

deze resultaten structureel te beïnvloeden. En bieden 

realtime informatie door onze financiële dashboards 

te koppelen aan administratie/HR/CRM-pakketten.

Hierdoor weet je altijd waar je staat, maar 

belangrijker nog: hoe je kunt bijsturen om het 

resultaat en de cashpositie te verbeteren.

De toekomst van 
ondernemerschap 
is geïntegreerd en 
datagedreven.

REDview gelooft dat je als onderneming succesvol 

bent indien je, naast een uitstekende financiële 

prestatie, een bijdrage levert aan mens, aarde en 

milieu.

In onze visie hoeft financieel succes maatschappe-

lijk succes niet uit te sluiten, en dit geldt zeker ook 

andersom. Als we beide grootheden, beginnend 

vanuit de bedrijfsstrategie goed combineren en 

operationeel uitwerken, blijkt dat ze niet alleen te 

combineren zijn, maar ook versterkend kunnen 

werken. Tevens blijkt dat in de uitwerking van de 

strategie naar de dagelijkse operaties steeds meer 

procesmatig op elkaar gaat lijken daardoor ook 

makkelijker gezamenlijk te implementeren is.

Aangezien wij financiële prestaties en maat-

schappelijke footprint als verbonden met elkaar 

zien, hebben wij in onze dashboards de functie 

ingebouwd om ook de maatschappelijke footprint 

1.1 | Missie 1.2 | Visie

van de onderneming te kunnen monitoren met op 

het MKB gerichte praktische KPI’s.

Het meten en tonen van de maatschappelijke 

footprint van ondernemingen wordt steeds belang-

rijker. Niet alleen omdat steeds meer MKB-onderne-

mingen dit in hun missie willen opnemen, maar ook 

omdat de wet- en regelgeving hieromtrent steeds 

strikter gaat worden.

De traditionele manier van ondernemen loopt echter 

tegen de grenzen van zijn groei aan. Lineaire verdien-

modellen gebruiken resources voor producten die 

uiteindelijk verloren gaan. De schade van het pro-

ductieproces wordt afgewend op de maatschappij 

ten gunste van de winst van het bedrijf. Dit take-ma-

ke-waste kan worden doorbroken door het concept 

van circulair denken.
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Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel 

wordt gerealiseerd door meer te verkopen tegen 

lagere kosten. Ook als dat betekent dat er meer 

afval ontstaat, er schade wordt berokkend aan het 

milieu of dat mensen werken in slechte arbeidsom-

standigheden. De sociale en ecologische schade 

wordt afgewend op de maatschappij. Veel bedrijven 

rapporteren de maatschappelijke impact alleen om 

te voldoen aan regels en voorschriften en vanwege 

sociale druk.

De hoogste tijd dus voor een omslag van het lineaire 

naar het circulaire verdienmodel. Een circulair ver-

dienmodel creëert waarde voor de klant, mens én 

milieu door een effectief gebruik en hergebruik van 

resources. De veelomvattende doch koude Engelsta-

lige term resources omvat materialen, grondstoffen 

én mensen: het kapitaal van de onderneming dat 

meestal niet op de balans staat. Bedrijven met een 

circulaire mindset vragen zich continu af: ‘Hoe kunnen 

we het proces meer circulair maken?’ Dit kan door 

producten te ontwerpen die langer meegaan of 

eenvoudiger gerepareerd kunnen worden. Door afval 

van een ander bedrijf te gebruiken als grondstof voor 

het eigen proces. Door diensten te ontwikkelen waarbij 

klanten betalen voor het gebruik in plaats van het 

bezit. Kortom: Reduce, reuse, recycle.

Willen wij deze omslag gaan bereiken, dan is het 

noodzakelijk om objectief meetbare en zichtbare 

prestaties op het gebied van circulair ondernemen 

vast te gaan leggen en te tonen. De omslag dient 

gevolgd te kunnen worden via duidelijke, objectieve 

en tussen bedrijven vergelijkbare KPI’s die realtime 

kunnen worden getoond. Alleen hierdoor (objectief 

meetbaar en vergelijkbaar) kan er een vooruitgang 

plaatsvinden op het gebied van circulair ondernemen. 

Door ook de financiële KPI’s mee te nemen in dezelfde 

maatstaf, gaan financiële ontwikkeling en maat-

schappelijke ontwikkeling bij bedrijven synchroon 

lopen. Zij worden niet langer als afzonderlijk, en soms 

nog sterker: als tegenstrijdig beschouwd. Gelukkig 

wordt steeds meer duidelijk dat deze tegenstrijdigheid 

niet meer houdbaar is, en dat financial excellence 

zeker samengaat met maatschappelijke excellence. 

En beiden werken zelfs meer en meer versterkend ten 

opzichte van elkaar.

1 | Over REDview BI
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De globalisering aan het einde van de 20e en het 

begin van de 21e eeuw heeft geleid tot sterke groei 

van welvaart, uitgedrukt in het bruto nationaal 

product, maar ook tot een explosieve toename 

van (negatieve) effecten, zoals milieuvervui-

ling en slechte arbeidsomstandigheden. 

De wereldwijde economische crisis in 2009 heeft 

geleid tot herbezinning. De maatschappij vraagt 

bedrijven meer verantwoordelijkheid te nemen 

ten aanzien van ondernemingsactiviteiten die 

impact hebben op mens, milieu en samenleving.

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die 

voorziet in de behoeften van de huidige generatie, 

zonder dat daarmee de behoeften van toekomsti-

ge generaties in gevaar worden gebracht, aldus 

de definitie van de VN-commissie (MRCGP, 1988). 

We gebruiken in Nederland termen als maat-

schappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam 

ondernemen en duurzaamheid als synoniemen.

De noodzaak voor duurzaam ondernemen is hoger 

dan ooit. In Doughnut Economics visualiseert Kate 

Raworth het kompas voor de eenentwintigste eeuw. 

Als we te hard groeien en teveel consumeren gaan 

we door het ecologische dak, met klimaatveran-

dering, luchtvervuiling en watertekort tot gevolg. 

Maar ondertussen zullen we wel moeten zorgen 

voor een sociaal fundament: met genoeg voedsel 

voor iedereen, gelijkheid, gezondheid en voldoende 

inkomen en werk. Het is de uitdaging voor overheden, 

bedrijven, ondernemers, burgers, consumenten, 

investeerders, banken én accountants om precies 

terecht te komen op de donut: de veilige en recht-

vaardige ruimte voor de mensheid (Raworth, 2017).

Om de wereld duurzamer te maken zijn nieuwe ideeën 

nodig en bedrijven vormen hierin een sleutelrol. 

Bedrijven zijn altijd bezig met, zoals economen en 

accountants in hun opleiding geleerd hebben, met 

het realiseren van maximale winst. De negatieve 

gevolgen van het bedrijfsbeleid, zoals ecologische 

schade of sociale ongelijkheid, worden afgewenteld 

op de maatschappij en komen voor verantwoorde-

lijkheid van de overheid. Een onhoudbare situatie. 

Voor het meten van welvaart in een land is het 

Bruto Binnenlands Product (BBP) de wereldwijd 

leidende standaard. Het BBP is echter te beperkt 

om economische ontwikkeling en sociale vooruit-

gang te meten (Stiglitz et al., 2009). Het BBP meet 

namelijk de economische productie, en de auteurs 

pleiten voor een systeem dat welvaart in brede 

zin meet. Kate Raworth noemt het een ‘verslaving’ 

aan het BBP en prikt de mythe door dat een altijd 

groeiend BBP zowel de sociale als ecologische 

problemen vanzelf zal oplossen (Raworth, 2017).

Bedrijven worden gedwongen om verder te denken 

dan het aloude adagium winstmaximalisatie. Extern 

belanghebbenden, zoals aandeelhouders en krediet-

verstrekkers, vinden niet-financiële informatie steeds 

belangrijker. Veel jaarverslagen zijn momenteel weinig 

transparant over strategie, innovatie, werknemers, 

klantenbinding en de bedrijfsrisico’s gekoppeld 

aan klimaatverandering, water schaarste en ont-

wikkeling in beleid en wetgeving (Het Impactpad 

– Groei in het meten van jouw impact, 2018).

Er is een brede behoefte om de impact van een 

onderneming, op de langere termijn, breder dan 

alleen het financiële perspectief, meetbaar te maken.

2 | Introductie
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93 | De maatschappelijke impact van bedrijven 

In een recent marktonderzoek kwam naar voren dat 

een groeiende groep Nederlanders duurzaamheid en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid meeneemt 

in beslissingen over het aanschaffen van producten 

of diensten. Afhankelijk van het type product vindt 

tussen de 46% en 62% van de consumenten dit 

van belang (Impact Centre Erasmus, 2019).

De vraag is echter: Hoe kan de maatschappelij-

ke impact van een bedrijf gemeten worden?

Stel dat je een vergelijkbare onderzoeksvraag stel 

over het meten van de financiële impact (resultaat) 

van bedrijf. Het antwoord zou eenvoudig zijn: Het 

financieel resultaat wordt gemeten door transacties 

vast te leggen in een administratie en wordt in een 

resultatenrekening gepresenteerd in een valuta, 

zoals euro’s. Hiervoor hebben we in de afgelopen 

eeuw algemeen geaccepteerde boekhoudnor-

men en afspraken ontwikkeld. Dit ligt anders voor 

het meten van en rapporteren over de maat-

schappelijke prestaties van ondernemingen. 

Om het potentieel impactgewogen rekeningen te 

benadrukken kunnen we een   parallel trekken met 

3.1 | Probleemstelling

de ontwikkeling van moderne financiële infrastruc-

tuur en de effecten daarvan. Vóór de inwerkingtre-

ding van de Securities Act van 1933 en de Securities 

Exchange Act van 1934 in de VS waren er geen 

standaarden voor openbaarmaking van financiële 

boekhouding voor openbare aanbiedingen. In de 

daaropvolgende decennia heeft de ontwikkeling 

van US GAAP geleid tot uniforme en vergelijkbare 

financiële informatie, een opmerkelijke verbete-

ring ten opzichte van het vorige systeem waarin 

elk bedrijf zijn eigen boekhoudprincipes koos met 

zijn eigen accountantskantoor. Wereldwijd heeft de 

toepassing van International Financial Reporting 

Standards (IFRS) het gebied van boekhoudkundige 

waardering en openbaarmaking in de richting van 

grotere vergelijkbaarheid en eenwording gebracht 

(Serafeim et al., 2019). Impactgewogen berekenin-

gen zullen een soortgelijk voordeel bieden door de 

presentatie in uniform raamwerk dat gemakkelijk 

interpreteerbaar en vergelijkbaar is voor zowel 

aandeelhouders als management van bedrijven.

‘Bedrijven moeten 
zich realiseren dat hun 
verantwoordelijkheid draait 
om het creëren van waarde op 
meer niveaus dan winst alleen’. 

– Feike Sijbesma van DSM 

(Brüggenwirth, 2017).

Bovenop de uniforme kaders voor financiële open-

baarmaking is de ontwikkeling van het meten en 

kwantificeren van activa en portefeuillerisico’s 

gebouwd. Deze ontwikkelingen in de tweede helft 

van de twintigste eeuw boden beleggers, bedrijfs-

functionarissen en financiële adviseurs een sys-

tematische manier van het optimaliseren van 

het rendement voor een bepaald risiconiveau. Dit 

had dramatische gevolgen voor de assetalloca-

tie. Opkomende bedrijfstakken van risicokapitaal 

en private equity zagen vanaf de jaren zeventig 

een opmerkelijke instroom. Het monetariseren van 

sociale en milieueffecten zal een cruciale volgende 

stap zijn in de ontwikkeling van risico-rendementsa-

nalyses en daarmee de allocaties van financieel 

kapitaal, van (groot)aandeelhouders, pensioen-

fondsen, investeringsmaatschappijen en banken.
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Maar het is niet alleen druk vanuit de buitenwe-

reld die telt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

bedrijven die duurzaam ondernemen of een maat-

schappelijke rol in hun missie hebben opgenomen 

financieel beter presteren dan bedrijven die puur 

op winst gestuurd worden (Brüggenwirth, 2017).

Het meten van maatschappelijke impact mag zich 

het laatste decennium op steeds meer aandacht 

verheugen. Veel meeteenheden zijn ontstaan, vaak 

op deelgebieden en vanuit globale of nationale 

perspectieven. Te denken valt aan de Co2-uitstoot 

van een bedrijf of het opleidingsniveau in een land.

De meetstandaarden staan nog in de kin-

derschoenen en maken objectieve vergelij-

kingen tussen bedrijven onmogelijk, zoals dat 

met een (financiële) jaarrekening kan wel. 

3 | De maatschappelijke impact van bedrijven 
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Er zijn al veel standaarden voor het meten van maat-

schappelijke impact in ontwikkeling. Veel bedrijven 

gebruiken de Sustainable Development Goals (SDG’s) 

van de Verenigde Naties en hebben een aantal van 

de 17 doelstellingen meetbaar gemaakt. Veel grote 

bedrijven ontwikkelen eigen standaarden die niet 

vergeleken kunnen worden met andere bedrijven. 

Voor MKB-bedrijven is het helemaal onmogelijk om 

van de globale standaard tot metingen te komen.

Bovendien bestaat het gevaar van cherry picking. 

Bedrijven kunnen een beperkte set van SDG’s kiezen, 

en de overige buiten beschouwing laten. Dat brengt 

risico’s met zich mee. Want je kunt ook niet 

het financiële resultaat van één afdeling 

of één product presenteren en daarmee 

zeggen dat je een gezond bedrijf hebt.

Voor financiële verslaglegging vertalen bedrijven 

de strategie naar doelen en KPI’s. De KPI’s worden 

gebaseerd op data uit alle processen van het 

bedrijven, van sales tot en met operatie. De KPI’s 

voor maatschappelijke doelen lopen nog uiteen, 

maar ook de data is in veel bedrijven nog in 

beperkte mate beschikbaar. Is de maatschappe-

3.2 | Valkuilen

3.3 | Waarom meten van maatschappelijke 

impact belangrijk is

lijke data om in accountantstermen te bespreken: 

volledig, tijdig en betrouwbaar? Hiermee komen 

we tot de volgende te beantwoorden vraag:

Hoe kunnen bedrijven hun 
maatschappelijke impact 
meten?
 

Het meetbaar maken van de maat-

schappelijke impact is belangrijk voor de 

bedrijven zelf en voor de stakeholders.

Bedrijven krijgen inzicht in wat werkt en op welke 

manier, zodat ze kunnen sturen op het vergroten of 

zelfs maximaliseren van je impact. Kengetallen over 

mens en milieu kunnen centraal komen te staan 

bij strategische en operationele beslissingen van 

bedrijven, en hiermee leiden tot afwegingen met oog 

voor profit, people en planet. Ook dragen deze data 

intern bij aan de motivatie van werknemers, wanneer 

zij zien dat hun werk daadwerkelijk impact heeft.

3 | De maatschappelijke impact van bedrijven 

Bedrijven kunnen dan ook bij verschillende stakehol-

ders onderbouwen wat er is bereikt en communiceren 

over de maatschappelijke waarde. Denk hierbij aan 

financiers, consumenten, overheden en de media. Met 

impactdata kunnen stakeholders overtuigd worden 

en het merk versterkt en onderscheiden ten opzichte 

van concurrenten. Stakeholders, zoals investeerders, 

willen de maatschappelijke impact van bedrijven 

kennen voor de juiste allocatie van het geïnvesteer-

de vermogen. Organisaties die schade aanbrengen 

aan mens en milieu geven grote risico’s voor inves-

teerders, risico’s die ze graag willen vermijden.

‘Nothing is as powerful as an 
idea whose time has come.’

– Victor Hugo
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Van maatschappelijk 
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geïntegreerd denken4
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De impact van een onderneming bestaat uit de 

effecten die aan de activiteiten van de onderneming 

toegeschreven kunnen worden. Deze effecten 

kunnen zowel positief als negatief, bedoeld of 

onbedoeld en direct of indirect zijn. Impact heeft 

dus verschillende dimensies (Het Impactpad – 

Groei in het meten van jouw impact, 2018). Het is 

de (niet-financiële) waarde die een organisatie 

creëert of vernietigt. Volgens de analogie van John 

Elkington gaat de maatschappelijke impact dus 

over people (mensen) en planet (planeet/milieu), 

die harmonieus gecombineerd moeten worden met 

profit (winst). De drie P’s zijn door veel ondernemingen 

geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (Elkington, 1998).

Maatschappelijke initiatieven kunnen in 3 ’theaters’ 

kunnen worden ingedeeld (Rangan et al., 2015). Het 

eerste theater, filantropie, omvat donaties, sponsoring, 

ondersteuning van maatschappelijke initiatieven 

of vrijwilligerswerk door medewerkers. Het tweede 

theater, operationele verbetering, richt zich op het 

verbeteren van effectiviteit en efficiency van het 

primaire proces, waardoor enerzijds de kosten dalen 

of opbrengsten stijgen en anderzijds bijvoorbeeld 

arbeidsomstandigheden verbeteren, het opleidings-

niveau stijgt of het milieu verbetert. Het derde theater 

is de geïntegreerde waardepropositie: hierin worden 

nieuwe verdienmodellen ontwikkeld die zich gelijktijdig 

richten op het creëren van waarde voor de klant en de 

verbetering van de sociale en ecologische omgeving.

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

opgekomen in de jaren tachtig van de vorige eeuw, 

heeft zich ontwikkeld naar geïntegreerd denken. 

Integrated thinking is een nieuwe manier van 

denken over waardecreatie van een onderneming, 

waarin de onderneming kijkt naar financiële en 

niet-financiële waardecreatie op de korte, mid-

dellange en lange termijn voor zowel bedrijf als 

maatschappij, en deze onderdeel maakt van de 

bedrijfsstrategie en businessmodel (NEMACC, 2013).

Een nieuw vertrekpunt voor het meten van sociale 

vooruitgang en verbetering van het milieu zijn de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustaina-

ble Development Goals of SDG’s). De Verenigde 

Naties hebben deze in 2015 vastgesteld als nieuwe 

mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. 

De 17 doelstellingen zijn (http://

www.sdgnederland.nl/):

1. Geen armoede

2. Geen honger

3. Goede gezondheid en welzijn

4. Kwaliteitsonderwijs

5. Gendergelijkheid

6. Schoon water en sanitair

7. Betaalbare en duurzame energie

8. Waardig werk en economische groei

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

10. Ongelijkheid verminderen

11. Duurzame steden en gemeenschappen

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

14. Leven in het water

15. Leven op het land

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Voor de implementatie en monitoring van de voor-

uitgang zijn de 193 regeringen verantwoordelijk. In 

Nederland is in mei 2018 een gemeenschappelijke 

tussenbalans opgemaakt door o.a. de Rijksoverheid, 

de gemeenten, VNO-NCW (werkgevers) en MKB-Ne-

derland (CBS, 2018). Zij constateren dat er veel 

activiteiten zijn om de kennis over de SDG’s te ver-

spreiden in het land, dat grotere bedrijven de SDG’s 

vertalen naar hun eigen bedrijfsstrategie en er in hun 

jaarverslagen aandacht aan besteden met concrete 

kengetallen zodat een beeld ontstaat van de impact. 

4 | Van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar geïntegreerd denken
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Er ontstaan nieuwe partnerschappen en samenwer-

kingen, volgens SDG 17, waarmee kennis sneller opge-

schaald worden en doelen bereikt kunnen worden. 

Na het vaststellen van de doelstellingen is er vanuit 

de VN gewerkt aan het ontwerpen van een meet-

systeem voor de rapportage en voortgang van 

de SDG’s. Deze worden per land verder uitgewerkt. 

In Nederland zorgt het CBS voor het ontwikkelen 

van de indicatoren. Veel indicatoren zijn nog niet 

beschikbaar en moeten nog ontwikkeld worden.

Samenvattend kan geïntegreerd denken gezien 

worden als het holistisch nadenken over het proces 

van waardecreatie en hoe alle belangrijke elementen 

met elkaar samenhangen. Financiële en niet-finan-

ciële aspecten kunnen zodoende als één geïnte-

greerd geheel bekeken worden en meegenomen 

worden bij het bepalen van de bedrijfsstrategie 

en bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat een geïn-

tegreerd proces van besluitvorming waarin het 

creëren van waarde op de korte, middellange en 

lange termijn voor het bedrijf en de maatschap-

pij centraal staat. Wanneer geïntegreerd denken 

wordt toegepast op het inrichten van het business-

model zullen andere keuzes gemaakt worden dan 

bij traditionele bedrijfsvoering waarin de waarde 

van een bedrijf afgemeten wordt aan voornamelijk 

financiële waardeontwikkeling (NEMACC, 2013).

Hierbij kunnen nieuwe businessmodellen 

ontstaan waar nieuwe kansen en oplossin-

gen gevonden kunnen worden en waar in het 

proces van waardecreatie ook niet-financi-

ele waardecreatie wordt meegenomen.

4 | Van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar geïntegreerd denken

Met integrated thinking leggen onder-

nemingen de relatie tussen:

• de strategie,

• de sociale omgeving,

• de economische context,

• de risico’s en kansen en

• de financiële en niet-financië-

le prestaties (NEMACC, 2013).
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165 |  Welke methoden zijn er om geïntegreerde verdienmodellen te ontwikkelen?

5.1 | Introductie: Geïntegreerd verdienmodel en waardecreatie

Met de opkomst van maatschappelijk verant-

woord ondernemen (MVO) wordt het creëren van 

waarde steeds vaker gezien als het belangrijkste 

doel van de organisatie. Het Angelsaksische denken, 

waarin winstmaximalisatie voor de aandeelhouders 

centraal staat, verschuift naar een breder denken 

met aandacht voor de belangen voor verschillende 

stakeholders. Tevens is de gedachte dat de negatieve 

impact op van het bedrijfsactiviteiten niet zomaar 

afgewenteld kunnen worden op de maatschappij. 

Het concept van nieuwe, duurzame verdienmodel-

len biedt ook kansen voor business. Michael Porter 

(bekend van zijn concurrentiestrategieën) bracht 

in 2011 het idee van Creating Shared Value naar 

voren, dat erop is gericht om gelijktijdig de com-

petitiviteit van de onderneming te vergroten 

en de sociale condities van de gemeenschap 

waarin het opereert te verbeteren. Het is een 

nieuw perspectief voor bedrijven, die sociale 

onderwerpen nooit tot hun verantwoordelijk-

heid beschouwden (Porter & Kramer, 2011)

De ultieme situatie is dat een bedrijf een geïn-

tegreerd verdienmodel heeft, waarin gelijktijdig 

een maatschappelijk probleem opgelost wordt 

(people en planet), waarmee het bedrijf een 

financieel verdienmodel heeft (profit). Het is het 

theater 3 van de Shared Value-gedachte.

In het afgelopen decennium zijn er verschillende 

methoden ontwikkeld voor het ontwikkelen van een 

geïntegreerd verdienmodel en creëren van waarde.
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5.2 | <IR> raamwerk

In het geïntegreerde denken staat het begrip ‘waar-

decreatie’ centraal. Niet alleen financiële waarde, 

maar ook niet-financiële waarde. Denk bijvoor-

beeld aan de waarde voor medewerkers en voor 

het milieu. Het IIRC, een wereldwijde coalitie van 

toezichthouders, beleggers, bedrijven, academici, 

accountants en maatschappelijke organisaties, 

heeft in 2013 het <IR>-raamwerk gepubliceerd voor 

het opstellen van een geïntegreerd rapport.

Het raamwerk beschrijft de fundamente-

le concepten, richtinggevende principes en 

inhoudselementen waar een organisatie aan 

dient te denken bij het vormgeven van een toe-

komstgerichte strategie. In het raamwerk wordt 

naar waardecreatie gekeken die verder reikt 

dan de eigen grenzen van de onderneming. 

Het raamwerk beschrijft het proces van waarde-

creatie: de waarde die een onderneming creëert 

en die zichtbaar wordt in de toename, afname 

of transformatie van één van de 6 kapitalen 

van de onderneming. Dit kan effect hebben op 

zowel de organisatie zelf als op anderen zoals 

belanghebbenden en de maatschappij. Figuur: Het <IR>-model met de zeskapitialen van IIRC (Integrated Reporting, z.d.)

Het IIRC beschrijft de volgende kapitalen:

• Financieel

• Middelen (‘manufactured’)

• Intellectueel

• Medewerkers (‘human’)

• Sociaal en relaties

• Milieu (‘natural’)
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Er wordt breder gekeken dan de traditiegetrouwe 

kapitalen financiën, het materieel en de producten. 

Ook werknemers, natuurlijke hulpbronnen, intellec-

tueel kapitaal en maatschappelijke relaties worden 

meegenomen.

Figuur: Voorbeeld geïntegreerd jaarverslag met 6 kapitalen van Alliander (Alliander, z.d.)

Het model kan als volgt gelezen worden:

• Input: de kapitalen van de organisatie

• Throughput: wat doet een orga-

nisatie met deze kapitalen 

• Output: wat zijn de resultaten

• Outcome: wat is de impact, welke 

waarde wordt gecreëerd
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5.3 | Circulaire verdienmodellen 5.4. Triple Layered Business Model Canvas

Copper8, KPMG Sustainability en Kennedy van 

der Laan beschrijven in het rapport Circulaire 

verdienmodellen vier stappen voor het ont-

wikkelen van een circulair verdienmodel:

1. Stel vast dat de onderneming op een 

circulaire manier waarde wil creëren.

2. Verwerk deze intentie in de visie en strategie 

door te bepalen naar welk einddoel de onder-

neming werkt (bijvoorbeeld een volledig 

gesloten grondstoffenketen) en hoe de 

onderneming hier een rol in kan spelen.

3. Concretiseer de visie en strategie door te 

bepalen met welke circulaire waardepropo-

sitie u uw (potentiële) klanten gaat verleiden, 

en met welke partners (leveranciers, bran-

cheorganisaties) u gaat samenwerken.

4. Vertaal de waardepropositie naar een circulair ver-

dienmodel, zoals een Product-as-a-Service model.

(Copper 8 et al., 2019)

Het Business Model Canvas is een sjabloon voor 

het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van 

bestaande bedrijfsmodellen. Een Business Model 

Canvas vergemakkelijkt het begrip van een projec-

tidee en het veld dat op het punt staat te worden 

ontwikkeld. Dit alles is ingebed in een model van 

negen blokken, waarbij er interactie kan zijn tussen 

de verschillende blokken in het canvas. Dit verge-

makkelijkt het samen creëren van groepen met een 

gemeenschappelijk raamwerk voor brainstormen en 

het heroverwegen van alle aspecten van het bedrijf. 

Het raamwerk kan helpen om problemen te identi-

ficeren bij de doelgroep en het ontwikkelen van een 

unieke waardepropositie die past bij de behoeften 

van de doelgroep en de wijze waarop de propositie 

waargemaakt kan worden en tot een verdienmodel 

leidt. In Triple Layered Business Model Canvas is het 

Business Model Canvas uitgebreid met een tweede 

laag met negen milieu-elementen die een levenscy-

clusbenadering volgen en een derde laag met negen 

sociale elementen die een stakeholderbenadering 

volgen. Hiermee kan het bedrijfsmodel meerdere 

vormen van waarde creëren, leveren en vastleggen 

(Joyce & Paquin, 2016).
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5.5 | Circulair Business Model Canvas

Hoe kunnen bedrijven de omslag maken van 

een lineair naar een circulair verdienmodel?

De traditionele manier van ondernemen loopt tegen 

de grenzen van zijn groei aan. Lineaire verdienmodel-

len gebruiken resources voor producten die uiteinde-

lijk verloren gaan. De schade van het productieproces 

wordt afgewend op de maatschappij ten gunste van 

de winst van het bedrijf. Dit take-make-waste kan 

worden doorbroken door het concept van circulair 

denken in het Business model canvas.

Het alom bekende Business Model Canvas is een 

verbeterde versie van de waardeketen (Value chain) 

van Michael Porter. De waardeketen toont het proces 

dat een product doorloopt. Bij iedere stap worden 

kosten gemaakt en waarde toegevoegd. Het Business 

Model Canvas toont ook de samenhang met de 

klantbehoeften en klantsegmenten, de waardepropo-

sitie en de wijze waarop de waardepropositie wordt. 

Het Business Model Canvas kan van links naar rechts 

worden gelezen, zoals de waardeketen, of van rechts 

naar links, vanuit de behoefte van de klant.

Rendementsverbetering in een lineair verdienmodel 

wordt gerealiseerd door meer te verkopen tegen 

In het circulaire verdienmodel wordt waarde gecreëerd voor de klant, de mens en het milieu door het proces circulair te 
bekijken in plaats van lineair. Bron: Business Model Shifts, Patrick van der Pijl e.a.
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lagere kosten. Ook als dat betekent dat er meer 

afval ontstaat, er schade wordt berokkend aan het 

milieu of dat mensen werken in slechte arbeidsom-

standigheden. De sociale en ecologische schade 

wordt afgewend op de maatschappij. Veel bedrijven 

rapporteren de maatschappelijke impact alleen om 

te voldoen aan regels en voorschriften en vanwege 

sociale druk.

De hoogste tijd dus voor een omslag van het lineaire 

naar het circulaire verdienmodel. Een circulair ver-

dienmodel creëert waarde voor de klant, mens én 

milieu door een effectief gebruik en hergebruik van 

resources. De veelomvattende doch koude Engelsta-

lige term resources omvat materialen, grondstoffen 

én mensen: het kapitaal van de onderneming dat 

meestal niet op de balans staat. Bedrijven met een 

circulaire mindset vragen zich continu af: ‘Hoe kunnen 

we het proces meer circulair maken?’ Dit kan door 

producten te ontwerpen die langer meegaan of 

eenvoudiger gerepareerd kunnen worden. Door afval 

van een ander bedrijf te gebruiken als grondstof voor 

het eigen proces. Door diensten te ontwikkelen waarbij 

klanten betalen voor het gebruik in plaats van het 

bezit. Kortom: Reduce, reuse, recycle.

Een voorbeeld is het Nederlandse Signify. Het bedrijf 

ontwikkelde een waardepropositie waarbij klanten 

alleen betalen voor het gebruik van licht. Hiermee 

verplicht Signify zich om verlichting te ontwikkelen die 

zeer lang meegaat, anders dan de geplande verou-

dering waar de hedendaagse industrie patent op lijkt 

te hebben.
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Er zijn de laatste jaren veel conceptuele kaders 

ontwikkeld om duurzaamheidsprestatie te integreren 

in het bedrijfsleven. Het opbouwen van een alom-

vattende meetmethode en uniforme eenheden zijn 

nog steeds een grote uitdaging door het uitgebreide 

karakter van duurzaamheid en de verscheidenheid 

aan doelstellingen en betrokken belanghebbenden 

(Nigri & Del Baldo, 2018).

De Impact-Weighted Accounts Initiative (IWAI), 

geïncubeerd op de Harvard Business School, heeft 

als ambitie om een methodologie te creëren die op 

transparante wijze de externe impact vastlegt om zo 

de geïntegreerde besluitvorming van investeerders 

en managers te stimuleren. Zij doen dit vanuit een 

kernset van overtuigingen en principes:

• Impact kan worden gemeten en vergeleken

• De impact moet worden gemeten binnen 

een boekhoudkundig kader met als doel 

onze economie te gebruiken en om onze 

samenleving en planeet te verbeteren

• De impactmeting moet schaalbaar, uitvoerbaar 

en kosteneffectief zijn (Serafeim et al., 2019).

Ze tonen zich hierbij realistisch en erkennen dat ze 

niet in staat zullen zijn om alle mogelijke effecten te 

analyseren en integreren en dat sommige metrieken 

en monetaire waarderingen verre van perfect 

zullen zijn. Maar, zo stellen zij: ‘dat geldt ook voor 

de financiële boekhoudcijfers die we al duizenden 

jaren gebruiken. Ze vertrouwen op oordelen, de 

discretie van het management en voorspellingen 

voor de toekomst. Het zijn luidruchtige schattingen 

van de onderliggende economische realiteit. Vaak 

veranderen eenvoudige wijzigingen in boekhoudre-

gels de balans met miljarden dollars, zoals het geval 

is geweest met leases, pensioenen en aandelenbe-

leggingen, en resulteren in een winst-en-verliesre-

kening die een fundamenteel ander beeld van de 

prestaties van de organisatie laat zien.’

In de volgende paragrafen worden verschillende 

concepten en methoden beschreven, die als doel 

hebben om geïntegreerde impact meetbaar te 

maken.

‘It is better to be roughly right 
than precisely wrong.’

– John Maynard Keynes

6 |  Welke methoden zijn er om geïntegreerde impact te meten?
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6.1 | GRI

Het Global Reporting Initiative (GRI) is in 1997 

opgericht als een initiatief van de Amerikaanse NGO 

Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) en het United Nations Environmental 

Programme (UNEP). De missie van GRI is om duur-

zaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – 

ongeacht omvang, sector of locatie – zo routinematig 

en vergelijkbaar te maken als financiële verslagge-

ving.

De internationale richtlijnen van GRI richten zich op 

een totale verslaglegging van financiële, sociale en 

milieuaspecten, gebaseerd op de Triple Bottom Line 

van People, Planet en Profit. De richtlijnen dienen als 

inspiratiebron voor bedrijven voor het opstellen van 

een duurzaamheidsverslag. Het is aan de bedrijven 

zelf in hoeverre zij de richtlijnen doorvoeren in het 

verslag.

Vanaf 1 januari 2018 gelden de GRI Sustainability 

Reporting Standards, ook wel GRI Standards of SRS 

genoemd, als opvolger van de GRI G4 Sustainability 

Reporting Guidelines uit 2013. 

De GRI-standaarden worden sinds mei 2020 ook 

gekoppeld met de SDG’s. Het vervangt het document 

uit 2016 (die deel uitmaakte van het SDG’s Compass). 

Op de website van GRI staan ook tools om de SDG’s te 

vertalen voor rapportages.

Kritiek op de GRI is dat weliswaar alle organisaties 

dezelfde indicatoren te hebben, maar dat deze in de 

praktijk star blijken te zijn en dat ze niet de informatie 

leveren die een kritische stakeholder wil hebben. GRI 

richt zich vooral op het afleggen van verantwoording, 

anders dan het hierna volgende IIRC-model, waarin 

de manier waarop een organisatie waarde creëert 

centraal staat (GRI standards G4 richtlijnen, z.d.).

Meer informatie:

https://www.globalreporting.org/

https://www.globalreporting.org/about-gri/

news-center/2020-05-11-how-to-link-

the-gri-standards-with-the-sdgs/

https://www.globalreporting.org/media/lbvnxb15/

mapping-sdgs-gri-update-march.pdf 
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6.2 | <IR>-raamwerk

De IIRC (International Integrated Reporting Council) 

is een wereldwijde non-profit organisatie die een 

technische standaard heeft ontwikkeld voor bedrijven, 

die zich willen verantwoorden over de waarde die ze 

als bedrijf toevoegen op deze wereld. De standaard 

is daarbij gericht op verslaglegging. De IIRC bestaat 

uit een samenwerkingsverband van toezichthouders, 

beleggers, ondernemingen, het accountantsberoep 

en Ngo’s. 

In december 2013 presenteerde IIRC het <IR>-raam-

werk, waarmee het belangrijke definities neerlegde 

over integrated thinking en integrated reporting 

(Cheng et al., 2014). Centraal hierin staan de relaties 

tussen de zes kapitalen die de organisatie gebruikt 

en beïnvloedt. De zes kapitalen geven richting bij het 

bepalen van de belangrijkste zaken waar de organi-

satie op moet sturen en dus waarover zij verantwoor-

ding moet afleggen.

Het mooie van het IIRC-model is dat er een strikte 

scheiding is tussen de waarden die erin gaan en 

uitkomen en het business model dat bestaat uit de 

missie, visie, strategie, kernwaarden en bedrijfsac-

tiviteiten.  Hierdoor wordt er veel gemakkelijker een 

relatie gelegd tussen waar een organisatie voor staat 

en wat het doet en de verantwoording die zij moet 

afleggen over de belangrijkste prestaties. 

Hoewel waardecreatie centraal staat, geeft het 

<IR>-raamwerk geen eenduidige definitie van waarde. 

Organisaties worden aangemoedigd om hun eigen 

interpretatie van waarde te ontwikkelen, rekening 

houdend met de behoeften en belangen van de 

belangrijkste belanghebbenden. Het interne proces 

van het definiëren van de geïntegreerde waarde-

propositie bouwt een collectief begrip op tussen het 

management en belanghebbenden. 

Om te zien of het succesvol waarde levert, moet een 

organisatie de effecten van haar output en activitei-

ten op elke kapitaalklasse evalueren. Deze resultaten 

kunnen wijzen op een netto positieve (waarde wordt 

gecreëerd), netto negatieve (waarde wordt uitgehold) 

of neutrale positie (waarde wordt behouden). Deze 

analyse is, zo stelt het IIRC, natuurlijk geen exacte 

wetenschap. Sommige uitkomsten zijn onmeetbaar, 

dus er is noodzakelijkerwijs subjectiviteit en onze-

kerheid bij betrokken. Organisaties kunnen ook een 

gebrekkige kennis hebben van de onderlinge afhan-

kelijkheden en afwegingen tussen de hoofdsteden, 

of een onvolledig begrip van de perspectieven van 

externe partijen.

Die prestaties worden dan ook weer bekeken vanuit 

het directe belang van de organisatie en het grotere 

belang van de samenleving. 

Veel beursfondsen rapporteren inmiddels volgens 

het raamwerk van integrated reporting. ‘Maar dat is 

wat anders dan in je organisatie de uitvoering van de 

strategie en de bijbehorende beloningsmechanismen 

ook op die wijze in te richten. Het is nu nog een cos-

metische schil. De niet-financiële indicatoren moeten 

een prominentere plaats krijgen in de manier waarop 

mensen beloond worden. Nu gebeurt dat nog veel 

op basis van financiële prikkels.’, zo stelt Casper van 

Leeuwen van Satriun Group (Redactie, 2017).

In hetzelfde artikel merkt Brigitte de Graaf (promotie-

onderzoeker  naar integrated reporting voor VU Center 

for Executive Education) op dat het de uitvoering van 

het concept vragen oproept: ‘Een bedrijf kan wel de 

zes kapitalen in de onderneming integreren, maar 

dat betekent ook dat de integratie van een nieuwe 

set KPI’s noodzakelijk is. En dat is makkelijker gezegd 
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dan gedaan. Er is een groot verschil tussen integrated 

reporting zoals het nu gedaan wordt en integrated 

thinking, volgens het IIRC het ultieme doel.’

Twee belangrijke factoren staan een bredere 

acceptatie van het <IR>-raamwerk in de weg. Ten 

eerste zijn twee van de belangrijkste concepten van 

het <IR>-raamwerk, geïntegreerd denken en waarde-

creatie, slechts vaag gedefinieerd (Dumay & Dai, 2017) 

(als geciteerd in (Massingham et al., 2019). De website 

van IIRC vermeldt dat het <IR>-raamwerk geen unieke, 

gestandaardiseerde indicatoren voorschrijft. Waar 

meting gepast is, onderschrijft de IIRC het gebruik 

van algemeen aanvaarde meetmethoden voor zover 

deze geschikt zijn voor de omstandigheden van de 

organisatie en consistent zijn met de indicatoren 

die intern worden gebruikt door degenen belast met 

governance. (Frequently Asked Questions | Integrated 

Reporting, z.d.)

Ten tweede wordt het <IR>-raamwerk veronder-

steld aan te sluiten bij de interne activiteiten van 

een organisatie, maar het is onduidelijk of dit in de 

praktijk gebeurt, een probleem dat niet breed wordt 

onderzocht in het onderzoek (Dumay & Dai, 2017) (p. 

473).

De IIRC is medio 2020 een consultatie gestart voor 

herziening van het <IR>-raamwerk. Het is de eerste 

herziening van het raamwerk sinds de introductie 

in 2013. De herziene versie bevat voorstellen om te 

bevorderen dat ondernemingen niet alleen laten zien 

hoe het verdienmodel leidt tot waardecreatie, maar 

ook rapporteren over waardebehoud of -vernietiging. 

Uit eerder onderzoek van de IIRC bleek dat bedrijven 

regelmatig negatieve effecten niet of afgezwakt 

rapporteren en positieve resultaten uitvergroten. 

Het herziene raamwerk zal eind 2020 gepubliceerd 

worden (IIRC consulteert herziene IR-raamwerk, 2020).

Op 25 november 2020 hebben de IIRC en de Sus-

tainability Accounting Standards Board (SASB) hun 

voornemen aangekondigd om te fuseren tot de Value 

Reporting Foundation. Het <IR>-raamwerk en de 

SASB-standaarden zullen worden samengevoegd ter 

bevordering van het geïntegreerd denken en om te 

komen tot standaarden voor het meten van impact 

en waarde (IIRC and SASB announce intent to merge 

in major step towards simplifying the corporate 

reporting system | Integrated Reporting, 2020).
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6.3 | True price

De schade aan mens en milieu bij de productie en 

distributie van goederen zijn vaak niet doorberekend 

in de marktprijs. True price maakt deze ‘verborgen 

kosten’ van de productie zichtbaar. 

True Cost Accounting is een vorm van boekhouding 

waarbij niet alleen wordt gekeken naar de financiële 

waarden binnen een bedrijf, maar ook de impacts 

op natuurlijk en sociaal kapitaal worden berekend. 

Deze impacts wordt berekend in termen van geld, 

zodat de bedragen kunnen worden opgenomen in de 

True Cost boekhouding. De “verborgen kosten” van 

de productie, die in het traditionele systeem werden 

geëxternaliseerd, worden nu dus zichtbaar gemaakt 

en geïnternaliseerd (Wat is True Cost Accounting? | 

www.natureandmore.com, z.d.).

Meer informatie:

• Footprint Tony’s Chocolonely: milieu-

impact: 40% lager: externaliteiten als 

CO2-emissies en dwangarbeid over de 

gehele keten gemonetariseerd zijn.

• Puma heeft als één van de eerste multinationals 

een volledige milieu-winst-en-verliesrekening 

opgesteld. Hierbij is een monetaire waarde 

toegekend aan milieu-impact in de hele 

productieketen, waardoor risico’s en mogelijkheden 

voor alternatieve producten en processen goed 

vergeleken kunnen worden. Natural Capital 

Coalition (2014a), p. 11 (Bron niet meer vindbaar).
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Kwadrant I weerspiegelt het ultieme doel: een orga-

nisatie die een positieve maatschappelijke impact 

levert met positieve financiële resultaten.

Kwadrant II toont een positieve eigenaarswaarde en 

negatieve waarde voor belanghebbenden die geen 

eigenaar zijn. Volgens de conventionele maatschaven 

kan een dergelijk bedrijf succesvol zijn, omdat

het financieel rendement genereert voor zijn aan-

deelhouders. De firma vernietigt echter waarde voor 

niet-eigenaren. Een eenvoudig voorbeeld is een 

sigarettenfabrikant die enorme publieke kosten ver-

oorzaakt in de vorm van medische zorg, verminderde 

productiviteit, gemiste werkdagen en individueel lijden 

door longziektes.

Een bedrijf in kwadrant III levert noch financiële 

waarde noch waarde voor de maatschappij en zal 

geen enkel bestaansrecht hebben.

Een effectieve non-profitorganisatie die onvoldoende 

financiële middelen binnenhaalt voor de geleverde 

goederen en diensten bevindt zich in kwadrant IV.

(Serafeim et al., 2019) stellen dat de sleutel tot het 

begrijpen van de totale waarde van een bedrijf ligt in 

een te ontwikkelen boekhoudsysteem dat de effecten 

van diverse aard en oorsprong omzet in een gemeen-

schappelijk valuta. Ze stellen dat de impact gemeten 

dient te worden in geldeenheden, in plaats van een 

diverse verzameling verschillende eenheden, om de 

volgende redenen.

Door impactstatistieken om te zetten in euro’s, dollars 

of een ander monetair equivalent, kunnen managers 

impact naadloos in de grotere zakelijke context 

plaatsen. Iedereen kan valuta omrekenen in vrijwel 

elk goed of elke dienst die hij waardeert, tegen een 

koers die duidelijk wordt aangegeven door een prijs. 

Dat is anders bij impact gemeten door niet-finan-

ciële maatstaven, bijvoorbeeld een aantal hectares 

ongerepte wildernis of een hoeveelheid vermeden 

koolstofemissies 

Bovendien maakt het gebruik van een gemeenschap-

pelijke valuta voor alle impactstatistieken geavan-

ceerde besluitvorming mogelijk rond de afwegingen 

tussen verschillende soorten impact en de afweging 

tussen impactdoelen en financiële doelen. Door 

verschillende bronnen van impact - uren opleiding 

van werknemers, tonnen afval dat wordt gegene-

reerd, kans op letsel op de werkplek - om te zetten in 

valuta, is het mogelijk om vergelijkende analyses uit 

te voeren en weloverwogen strategische beslissingen 

te nemen. Omdat de ‘conversieratio’ van impact naar 

dollars zou worden voorgeschreven door universele 

boekhoudnormen voor impact, hoeven managers 

niet te worstelen met het definiëren van hun eigen 

‘tarieven’, wat hun analyse en vergelijkingen tussen 

producten en bedrijven aanzienlijk vereenvoudigt.

Maar, zo waarschuwen (Serafeim et al., 2019): ‘Het 

uitdrukken van impact in geld verhoogt het nut 

van impact accounting, maar is het niet zonder 

risico’s. Een geldwaarde toekennen aan voorheen 

‘onmeetbare’ sociale of ecologische resultaten geeft 

het risico van uitruil en om de waarde te over- of 

onderschatten. Dit risico moet worden afgewogen 

tegen een aantoonbaar groter risico waarin sociale 

en ecologische waarde wordt vernietigd omdat we 

geen mechanisme hebben om het te prijzen (p. 18).’
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6.5 | Balanced Score Card 6.6 | B Corps / BIA

De Balanced Score Card is in de jaren 90 ontwikkeld 

om de strategieën van bedrijven te implementeren 

en meetbaar te maken. Hierbij worden oorzaak-

gevolgrelaties in beeld gebracht, in zowel financiële 

als niet-financiële kengetallen (Kaplan & Norton, 

1996). De BSC kan ook een uitstekend startpunt zijn om 

de sociale en milieu-impact van bedrijven meetbaar 

te maken (Figge et al., 2002). De Balanced Score 

Card kent 4 dimensies: het financiële perspectief, 

het klantenperspectief, het perspectief van de 

interne bedrijfsprocessen en het scholings- en 

groeiperspectief.

De <IR>-raamwerk omvat alle vier de dimensies van 

de BSC: financieel, klant, intern en leren en groei. Het 

voegt er natuurlijk kapitaal en materiële activa aan 

toe in de kapitalen financieel en middelen. Binnen de 

BSC weerspiegelt het woord ‘balanced’ het evenwicht 

tussen financiële en niet-financiële maatregelen, 

korte en lange termijndoelen, reflectieve en voorspel-

lende indicatoren.

Bedrijven die duurzaamheid tot kernwaarde of 

kernstrategie hebben uitgeroepen, kunnen ervoor zelfs 

kiezen om de BSC uit te breiden met een vijfde per-

spectief (Epstein & Buhovac, 2014).

In het artikel Improving integrated reporting wordt een 

verbeterde versie van het leer- en groeiperspectief 

van het BSC gepresenteerd, door het concept van 

geïntegreerd denken (leren) opnieuw te definiëren 

en dat leren vollediger te verbinden met toekomstige 

waardecreatie (groei). Het model is ontworpen om te 

worden gebruikt in combinatie met het <IR>-raam-

werk om geïntegreerd denken te operationaliseren. 

(Massingham et al., 2019).

B Corps zijn bestaande bedrijven die vinden dat zij 

een bijdrage moeten leveren aan álle betrokken sta-

keholders en niet alleen aan de aandeelhouders. De 

lat ligt hoog om een B Corp te worden, maar de test 

om te kijken hoe een organisatie het doet is gratis. 

Deze test heet de B Impact Assessment (de BIA).

Wereldwijd zijn er duizenden B Corps en zijn er meer 

dan 80.000 bedrijven die de BIA gebruiken om hun 

organisatie te verbeteren. De BIA meet impact op 

gebieden werknemers, gemeenschap, milieu, klanten 

en bestuur. De BIA is onlangs door de Verenigde 

Naties aangenomen om bedrijven te helpen hun 

prestaties evalueren ten opzichte van de sociale ont-

wikkelingsdoelen van de VN, dus een integratie van 

deze twee normen zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Meer informatie:  

https://bimpactassessment.net/

‘Not everything that 
can be counted counts.
And not everything 
that counts can be 
counted.’

– Albert Einstein
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6.7 | Wat is het verschil tussen geïntegreerde rapportage en financiële rapportage?

Geïntegreerde rapportages onderscheiden zich op diverse punten van traditionele verslaggeving. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de verschillen 

(NEMACC, 2013).

Kenmerk
Huidige 
rapportage

Integrated reporting Belangrijke verschillen

Denkwijze Geïsoleerd Geïntegreerd 
Zakelijke beslissingen worden niet genomen los van milieu, sociale en economische 
effecten van de onderneming, maar binnen het kader van de bedrijfsprestaties op al 
deze elementen op korte, middellange en lange termijn.

Waarborgen van kapitaal
Financieel 
kapitaal

Alle vormen van kapitaal

Het bedrijf rapporteert over de bijdrage van alle vormen van kapitaal (financieel, fysiek, 

menselijk, intellectueel, natuurlijke hulpbronnen en maatschappelijke relaties) aan de 

waardecreatie van het bedrijf en de onderlinge relatie tussen deze vormen van kapitaal, 

evenals het gebruik, risico’s en kansen in de economische waardeketen. Het identificeert 

de materiële en immateriële activa die de sleutel zijn tot succes van een onderneming.

Focus 
Verleden, 
financieel

Verleden & toekomst, 
verbonden, aanhoudende 
waarde creatie

Financiële bedrijfsrapportages richten zich momenteel op financiële prestaties in het 

verleden en maken zelden betekenisvolle verbindingen met andere rapportages, zoals 

duurzaamheids- of MVO verslagen. Een geïntegreerd verslag richt zich zowel op de 

bedrijfsprestatie in het verleden als in de toekomst en maakt verbindingen tussen de 

onderliggende financiële en niet-financiële processen van waardecreatie.

Tijdsbestek Korte termijn
Korte, middellange en 

lange termijn

Integrated reporting richt zich niet alleen op de korte termijn bedrijfsprestaties (<1 jaar), 

maar ook op de middellange en lange termijn, zodat de bijdrage van beslissingen en 

investeringen aan waardecreatie op lange termijn kan worden beoordeeld.
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Kenmerk
Huidige 
rapportage

Integrated reporting Belangrijke verschillen

Vertrouwen
Afgebakende 
rapportage

Grotere transparantie 

In tegenstelling tot het financiële jaarverslag, bevat een geïntegreerd verslag een ruimere 
uitleg over hoe een bedrijf waarde creëert, binnen de context van het bedrijfsmodel van 
de onderneming en de netto impact van het bedrijf op het milieu, de maatschappij en de 
economie. 

Waarborgen van kapitaal Boekwaarde Marktwaarde

Integrated reporting kijkt verder dan alleen de financiële prestatie en boekwaarde 

behaald in het verleden door inzicht te geven in de immateriële activa en externe 

effecten, waardoor potentiële waardecreatie – financieel en niet-
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7.1 | Van meten tot verbeteren : de invloed van realtime data op de resultaten van geintegreerd denken

Om te komen tot een versnelling van de transitie 

van een lineair naar een circulair verdienmodel is 

het cruciaal dat er gebruik gemaakt kan worden 

van realtime data en tussen ondernemingen verge-

lijkbare stuurinformatie. Realtime data zorgt ervoor 

dat de juiste informatie tijdig op de juiste plek komt, 

waardoor de beste beslissingen genomen kunnen 

worden. Technieken voor de ontsluiting van data zijn 

op dit moment al zodanig  ver gevorderd, zodat het 

zorgen voor realtime data geen issue meer hoeft te 

zijn.

De juiste stuurinformatie is belangrijk om ervoor 

te zorgen dat de onderneming haar strategische 

doelen op financieel en maatschappelijk gebied 

kan bereiken. Door het definiëren van de juiste KPI’s 

worden deze doelen concreet en stuurbaar gemaakt. 

Op financieel gebied is er veel consensus over 

vergelijkbare stuurinformatie voor bedrijven, zoals 

begrippen als EBIT en EBITDA en ratio’s zoals liquiditeit, 

solvabiliteit en rentabiliteit. Hier is de stuurbaarheid en 

vergelijkbaarheid al geregeld. 

Op maatschappelijk gebied zijn er zoals beschreven 

ook al meerdere methodieken om te komen tot een 

bepaalde impactmeting. Om te komen tot een ver-

snelling in de transitie naar een circulair verdienmodel 

zijn deze echter minder goed bruikbaar. Willen we 

een echte versnelling gaan realiseren, dan zullen we 

ook het maatschappelijke deel van het verdienmodel 

realtime vergelijkbaar moeten maken.

REDview heeft hiervoor de REDindex ontwikkeld, een 

index voor geintegreerd denken en datagedreven 

ondernemen.
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De REDindex geeft de mate aan waarin een onder-

neming financieel én maatschappelijk denkt, meet 

en handelt, en daarmee de mate van geïntegreerd 

ondernemen en datagedreven ondernemen.

De REDindex staat voor:

R: Realtime

E: Economisch

D: Duurzaam

De REDindex geeft gelijktijdig inzicht in zowel de 

financiële als maatschappelijke prestaties van een 

onderneming door het combineren van objectief 

meetbare kengetallen op het gebied van finance en 

sustainability.

REDindex, de 
index voor 

geïntegreerd 
denken en 

datagedreven 
ondernemen.

7.2 | REDindex: De index voor geïntegreerd 

denken en datagedreven ondernemen



357 |  REDindex

De REDindex meet, anders dan het SER-

Vqual-model (zie volgende hoofdstuk), 

niet het verschil tussen de verwachte 

en gerealiseerde dienstverlening. De 

REDindex toont de gaps met als doel 

te verklaren waarom een bedrijf (nog) 

niet de financiële en maatschappelijke 

impact meet.

Analoog aan het SERVqual-model 

onderscheidt de index 5 fasen:

1. Bewustwording

2. Strategie en verdienmodel

3. Doelstellingen en kengetallen

4. Meten en dashboards

5. Besluitvorming en handelen

Met de stelling op de 5-punts Likert-

schaal geven respondenten antwoord 

op de volgende stellingen. Met de 10 

stellingen kunnen verschillende gaps 

zichtbaar worden. 

Financieel Maatschappelijk

1. Bewustzijn
We hebben geen strategie en financiële 
doelstellingen geformuleerd.

We zijn niet bewust bezig met onze 
impact op mens en milieu.

2. Strategie en verdienmodel
Onze strategie en doelstellingen zijn 
geformuleerd en bekend bij onze 
medewerkers.

We zijn bewust bezig met het vergroten 
van onze maatschappelijke impact 
en hebben dit opgenomen in onze 
strategie en in een geïntegreerd ver-
dienmodel.

3. Doelstellingen en kengetallen
We hebben meetbare doelstellingen 
en kengetallen voor onze financiële en 
operationele resultaten.

We hebben meetbare doelstellingen 
voor onze maatschappelijke impact 
gesteld.

4. Meten en dashboards
We meten de kengetallen realtime in 
dashboards.

De resultaten van onze maatschappe-
lijke is zichtbaar in realtime dashboards.

5. Besluitvorming en handelen

We baseren onze besluiten mede 
op basis van de informatie uit de 
dashboards (datagedreven organisa-
tie).

We baseren onze besluiten op basis van 
de meetbare financiële én maatschap-
pelijke impact (impactorganisatie).

7.3 | Werking van de REDindex
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De REDindex wordt samengevat in één getal 

(als optelsom van twee getallen) en geeft de 

mate aan waarin een onderneming financieel en 

circulair denkt, meet en handelt.

Bijvoorbeeld (maximale score: 100):

• 80 (50/30): Bedrijf scoort 50 (is maximaal) 

op financieel en 30 op maatschappelijk.

• 50 (40/10)

• 50 (10/40)

Er kunnen 3 soorten gaps ontstaan:

1. Financieel: Een volgende fase toont een 

veel lagere score. Voorbeeld: Er is wel een 

strategie, maar geen meetbare doelen.

2. Maatschappelijk: idem. Voorbeeld: er is 

wel bewustzijn, maar er is geen strategie 

en (geïntegreerd) verdienmodel.

3. Tussen financieel en maatschappe-

lijk. Voorbeeld: Er wordt sterk gemeten en 

gestuurd op financiële doelen en in veel 

mindere mate op maatschappelijke doelen.

Op basis van deze resultaten kan de behoefte 

van de klant en hiermee de dienstverlening van 

REDview BI en partners kan worden bepaald.

De ontwikkeling van de REDindex kan ook in de tijd 

worden getoond. De REDindex wordt in hoofdlijnen 
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opgebouwd uit de fasen waarin het bedrijf 

zich in dit model bevindt. Op basis van de 

5 fasen per onderdeel is een totaalscore te 

behalen van 10. Stel een bedrijf bevindt zich 

in het jaar 2021 financieel in fase 3 en maat-

schappelijk in fase 1, dan levert een totale 

score op van 4. Hierdoor komt de onderne-

ming op een REDindex van 40%.

De kracht van de index is, dat het in 1 keer 

inzichtelijk maakt, waar de onderneming nu 

staat.  

Door te beginnen met het meten en 

vastleggen bij verschillende 

bedrijven (nulmeting) ontstaat een eerste 

benchmarking ten opzichte van andere 

bedrijven en (bij voldoende populatie) 

benchmarking ten opzichte van de branche. 
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8.1 | SERVQUAL-model

Een veelgebruikt model om de kwaliteit en klanttevre-

denheid bij dienstverlening inzichtelijk te maken en te 

meten is het SERVQUAL-model. Het woord SERVQUAL 

is een samenvoeging van Service en Quality. Het 

model is in 1988 ontwikkeld door Parasuram, Zeithaml 

en Berry. Servqual stelt organisaties in staat om een 

diagnose te stellen van tekortkomingen in de dienst-

verlening.

In het Servqual-model wordt de kwaliteit van kwaliteit 

van dienstverlening gedefinieerd als het verschil 

tussen verwachtingen en realiteit. Het kwaliteitsoor-

deel komt dan tot uiting in het verschil (de ‘gap’) 

tussen datgene wat men van de dienst verwacht had 

en datgene wat men daadwerkelijk ervaren heeft. 

Deze gap, gap 5 genoemd, wordt veroorzaakt door 

gaps 1 tot en met 4.

Figuur 1: SERVQUAL-model
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De oorzaken van de gaps zijn als volgt.

Gap 1. Niet weten wat klanten willen. Dit kan ver-

oorzaakt zijn door a) te weinig marktonderzoek 

onder klanten, b) slechte ‘upward communication’, 

zodat kennis van klanten die bij medewerkers op 

de werkvloer aanwezig is niet aankomt op (top)

management niveau.

Gap 2. Verkeerde of ontbrekende servicerichtlijnen. 

Het is niet vanzelfsprekend dat als de dienstverlener 

weet wat de wensen en eisen van de klant zijn, dat 

deze op de juiste manier zijn omgezet naar richtlijnen 

en procedures voor de dienstverlening.

Gap 3. Verschil tussen de richtlijnen en de uitvoering. 

De dienstverlening wordt dan niet volgens de 

richtlijnen uitgevoerd. Oorzaken kunnen liggen in 

onvoldoende informatie, niet getrainde medewer-

kers, inadequaat aannamebeleid, niet gemotiveerd 

personeel. Daarnaast kan de structuur van de 

organisatie verkeerde acties belonen, onvoldoende 

bevoegdheden geven en kan de bedrijfscultuur klant-

gericht werken belemmeren.

Gap 4. De externe communicatie (belofte) sluit niet 

aan bij dienstverlening. Het managen van de ver-

wachtingen van de klanten is een complex proces 

waarin salesmedewerkers, marketing en communica-

tie een rol spelen.

De gaps 1 tot en met 4 leiden tot de kloof die een kwa-

liteitsbeleving beschrijft:

Gap 5. Verschillen tussen de door de klant verwachte 

dienst en de ervaren dienst. Als de verwachting wordt 

waargemaakt of zelfs overtroffen is dat prima, bij een 

negatief verschil is er werk aan de winkel.

8 |  Onderbouwing
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8.2 | Impact-weighted accounting (IAW)model

In ‘Impact-weighted financial accounts’ worden de 

randvoorwaarden geschetst om te komen tot een 

monetaire waardering van impact in boekhouding 

van bedrijven:

1. Vertaalt alle soorten sociale en milieu-impact 

in vergelijkbare eenheden die bedrijfsmana-

gers en investeerders intuïtief begrijpen.

2. Kan zinvol worden samengevoegd en 

vergeleken zonder belangrijke details die nodig 

zijn voor besluitvorming te verdoezelen.

3. Geeft financiële en impactprestaties weer in 

dezelfde rekeningen, waardoor bestaande 

financiële en zakelijke analyses kunnen 

worden gebruikt (Serafeim et al., 2019).

De (financiële) waardecreatie voor aandeelhou-

ders en de (maatschappelijke) waardecreatie 

voor belanghebbenden worden gevisualiseerd in 4 

kwadranten.

Kwadrant I weerspiegelt het ultieme doel: een orga-

nisatie die een positieve maatschappelijke impact 

levert met positieve financiële resultaten.

Kwadrant II toont een positieve eigenaarswaarde en 

Bron: (Serafeim et al., 2019)

8 |  Onderbouwing
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negatieve waarde voor belanghebbenden die geen 

eigenaar zijn. Volgens de conventionele maatschaven 

kan een dergelijk bedrijf succesvol zijn, omdat het 

financieel rendement genereert voor zijn aandeelhou-

ders. De firma vernietigt echter waarde voor niet-ei-

genaren. Een eenvoudig voorbeeld is een sigaretten-

fabrikant die enorme publieke kosten veroorzaakt in 

de vorm van medische zorg, verminderde producti-

viteit, gemiste werkdagen en individueel lijden door 

longziektes.

Een bedrijf in kwadrant III levert noch financiële 

waarde noch waarde voor de maatschappij en zal 

geen enkel bestaansrecht hebben.

Een effectieve non-profitorganisatie die onvoldoende 

financiële middelen binnenhaalt voor de geleverde 

goederen en diensten bevindt zich in kwadrant IV.

Serafeim et al stellen dat de sleutel tot het begrijpen 

van de totale waarde van een bedrijf ligt in een te 

ontwikkelen boekhoudsysteem dat de effecten van 

diverse aard en oorsprong omzet in een gemeen-

schappelijk valuta. Ze stellen dat de impact gemeten 

dient te worden in geldeenheden, in plaats van een 

diverse verzameling verschillende eenheden, om de 

volgende redenen.

Door impactstatistieken om te zetten in euro’s, dollars 

of een ander monetair equivalent, kunnen managers 

impact naadloos in de grotere zakelijke context 

plaatsen. Iedereen kan valuta omrekenen in vrijwel 

elk goed of elke dienst die hij waardeert, tegen een 

koers die duidelijk wordt aangegeven door een prijs. 

Dat is anders bij impact gemeten door niet-finan-

ciële maatstaven, bijvoorbeeld een aantal hectares 

ongerepte wildernis of een hoeveelheid vermeden 

koolstofemissies 

Bovendien maakt het gebruik van een gemeenschap-

pelijke valuta voor alle impactstatistieken geavan-

ceerde besluitvorming mogelijk rond de afwegingen 

tussen verschillende soorten impact en de afweging 

tussen impactdoelen en financiële doelen. Door 

verschillende bronnen van impact - uren opleiding 

van werknemers, tonnen afval dat wordt gegene-

reerd, kans op letsel op de werkplek - om te zetten in 

valuta, is het mogelijk om vergelijkende analyses uit 

te voeren en weloverwogen strategische beslissingen 

te nemen. Omdat de ‘conversieratio’ van impact naar 

dollars zou worden voorgeschreven door universele 

boekhoudnormen voor impact, hoeven managers 

niet te worstelen met het definiëren van hun eigen 

‘tarieven’, wat hun analyse en vergelijkingen tussen 

producten en bedrijven aanzienlijk vereenvoudigt.

Maar, zo waarschuwen (Serafeim et al., 2019): ‘Het 

uitdrukken van impact in geld verhoogt het nut 

van impact accounting, maar is het niet zonder 

risico’s. Een geldwaarde toekennen aan voorheen 

‘onmeetbare’ sociale of ecologische resultaten geeft 

het risico van uitruil en om de waarde te over- of 

onderschatten. Dit risico moet worden afgewogen 

tegen een aantoonbaar groter risico waarin sociale 

en ecologische waarde wordt vernietigd omdat we 

geen mechanisme hebben om het te prijzen (p. 18).’

8 |  Onderbouwing
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De REDindex is, zoals eerder gesteld, gebaseerd op 5 

fasen van ontwikkeling van een bedrijf op het gebied 

van financiële en maatschappelijke prestaties. 

1. Bewustwording

2. Strategie en verdienmodel

3. Doelstellingen en kengetallen

4. Meten en dashboards

5. Besluitvorming en handelen

De verschillende fasen worden in onderstaand 

circulair ontwikkelingsmodel verduidelijkt. 

Financieel Maatschappelijk REDindex 
range Acties Tools Change drivers FIN Change drivers 

Maatschappelijk

1. Bewustzijn

We hebben geen 
strategie en 
financiële 
doelstellingen 
geformuleerd.

We zijn niet bewust 
bezig met onze 
impact op mens en 
milieu.

0-20%

Inventarisatie 
uiteindelijke 
bedrijfs/persoonlijke 
doelstelling 
Trendanalyse SWOT 

1 A4 
Toekomstrapporten 
branche SWOT-model 
REDview 
Prestatiecylus 

Druk overige 
stakeholders Dalende 
rendementen 
Continuiteitsissues 
Groeiambities 

Druk overige 
stakeholders 
Overheidswetgeving 
Klantendruk 
Onvoldoende inzicht 

2. Strategie en verdienmodel

Onze strategie en 
doelstellingen zijn 
geformuleerd en 
bekend bij onze 
medewerkers.

We zijn bewust bezig 
met het vergroten 
van onze 
maatschappelijke 
impact en hebben 

20-40%

Opstellen strategie 
en doelstellingen 
Communicatie aan 
medewerkers 
Verdienmodel 

One Page Strategy 
Business Model 
Canvas 
Meerjarenbegroting 
REDindex REDview 

Niet stuurbaar Geen 
verbinding tussen 
doelstellingen en 
resultaten Dalende 
rendementen 

Onduidelijkheid over 
daadwerkelijke 
impact Geen 
verbinding tussen 
doelstellingen en 

3. Doelstellingen en kengetallen

We hebben 
meetbare 
doelstellingen en 
kengetallen voor 
onze financiële en 

We hebben 
meetbare 
doelstellingen voor 
onze 
maatschappelijke 

40-60%

Definieren KPI's vanuit 
strategische info 
behoefte Inrichten 
verantwoordelijkheids-
structuur

KPI-selecties 
REDindex REDview 
Prestatiecyclus 
REDboards

Geen actuele info 
Geen stuurbare 
indicatoren Geen 
zicht op relatie actie 
en resultaat 

Geen actuele info 
Geen stuurbare 
indicatoren Geen 
zicht op relatie actie 
en resultaat 

4. Meten en dashboards
We meten de 
kengetallen realtime 
in dashboards.

De resultaten van 
onze 
maatschappelijke is 
zichtbaar in realtime 
dashboards.

60-80%

visualiseren 
informatiebehoefte 
inrichten realtime 
dashboard 
verbeteren en en 

REDboards REDindex 
REDview 
Prestatiecyclus

Er gebeurt te weinig 
met de informatie 
Resultaten blijven 
achter Er is geen 
verbetering

Er gebeurt te weinig 
met de informatie 
Resultaten blijven 
achter Er is geen 
verbetering

5. Besluitvorming en handelen

We baseren onze 
besluiten mede op 
basis van de 
informatie uit de 
dashboards 

We baseren onze 
besluiten op basis 
van de meetbare 
financiële én 
maatschappelijke 

80-100%

borging van 
dashboards in de 
organisatie 
Dashboards op 
afdelingsniveau 

REDboards REDindex 
REDview 
Prestatiecyclus

Continu 
verbeterproces

Continu 
verbeterproces
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De REDindex wordt in hoofdlijnen opgebouwd uit de 

fasen waarin het bedrijf zich in dit model bevindt. Op 

basis van de 5 fasen per onderdeel is een totaalscore 

te behalen van 10. Stel een bedrijf bevindt zich in het 

jaar 2021 financieel in fase 3 en maatschappelijk in 

fase 1, dan levert een totale score op van 4. Hierdoor 

komt de onderneming op een REDindex van 40%.  

De kracht van de index is, dat het in 1 keer inzichtelijk 

maakt, waar de onderneming nu staat. 

Door te beginnen met het meten en vastleggen 

bij verschillende bedrijven (nulmeting) ontstaat 

een eerste benchmarking ten opzichte van andere 

bedrijven en (bij voldoende populatie) benchmarking 

ten opzichte van de branche.

Wil de onderneming stappen gaan ondernemen 

om zich de komende jaren te gaan ontwikkelen op 

beide of wellicht 1 van de 2 gebieden, zal er uiteraard 

meer nodig zijn dan dit getal. Er dienen dan duidelijk 

meetbare criteria te worden geformuleerd per fase 

om de onderneming door middel van gerichte acties 

een fase verder te krijgen.

Door het realtime bijhouden, meten en visualiseren 

van de relevante prestatie indicatoren per fase in een 

dashboard wordt de onderneming continu gecon-

fronteerd met de huidige situatie en de verschillen ten 

opzichte van de gedefinieerde normen per fase. Door 

concrete acties te koppelen aan het verbeteren van 

de prestatie indicatoren zal de onderneming sneller 

de gewenste doelen bereiken. Indien de eindscore 

van de fase is bereikt, kan de onderneming zich gaan 

richten op de volgende fase in het dashboard.

Maatschappelĳk SDG Dashboard

9 |  Hoe kan een onderneming de REDindex gebruiken?
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10REDboard 
Maatschappelijk 
SDG Dashboard



4610 |  REDboard Maatschappelijk SDG Dashboard

Het REDboard Maatschappelijk SDG dashboard toont 

net als onze andere REDboards op een overzichte-

lijke wijze alle relevante kengetallen als het gaat om 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Het REDboard Maatschappelijk SDG dashboard biedt 

MKB-ondernemingen de voordelen van een volledig 

realtime dashboard waarin alle relevante maat-

schappelijke kengetallen zijn opgenomen. Zo zijn er 

kengetallen op het gebied van mobiliteit, energie-

verbruik, diversiteit in personeelsbestand, duurzame 

inkoop etc.

Het meten en tonen van de maatschappelijke 

footprint van ondernemingen wordt steeds belang-

rijker. Niet alleen omdat steeds meer MKB-onderne-

mingen dit in hun missie willen opnemen, maar ook 

omdat de wet- en regelgeving steeds strikter gaat 

worden. De kengetallen zijn praktisch toepasbaar en 

direct te verwerken in elke noodzakelijke of gewenste 

rapportage op het gebied van maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen.

REDview Maatschappelijk SDG Dashboard

REDview Maatschappelijk SDG Dashboard
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