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MVO-beleid meetbaar en
stuurbaar gemaakt
Duurzaamheid In Onze Organisatie

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving heeft al vele jaren de aandacht. Hiervoor zijn instrumenten
ontwikkeld die duurzaamheid kwantificeren. Vooral de milieu-impact van de onderwerpen energie
en materiaal is goed te kwantificeren. Maar hoe zit dat bij bedrijven, wanneer is een organisatie een
duurzame organisatie? Kan duurzaamheid ook op het niveau van een organisatie gemeten en vergeleken
worden? Kunnen MVO beleidsvoornemens vertaald worden in concrete inspanningen en milieueffecten? En scoort ons eigen organisatie in vergelijking met anderen op het gebied van duurzaamheid
beter of juist slechter? Kortom, hoe kunnen organisaties een onderbouwde beleidskeuze maken op basis
van kwantificeerbare MVO parameters?
Door ir. Jörg Blass en ing. Gert-Jan van Beijnum
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Het Di2o jaarverslag is het
nieuwe instrument dat MVO en
duurzaamheidsdoelstellingen
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maakt. De resultaten ervan zijn
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Verdeling milieu-impact (schaduwkosten) binnen een organisatie, zakelijk verkeer en gasverbruik hebben hier de
grootste impact
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Tijdlijn met de ontwikkeling van de schaduwkosten. Deze organisatie is bezig met de reductie van haar milieu-impact

duidelijk op welk thema bij

personeel en de investeringen

maatschappelijke prestaties

een specifieke organisatie de
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Sociale aspecten van
duurzaamheid
Het Di2o jaarverslag maakt
op basis van de standaard
administratie van een bedrijf
de milieu-impact inzichtelijk.
Maar duurzaamheid is in onze
visie meer dan milieu. Bij een
dergelijke insteek horen ook
sociale en maatschappelijke
aspecten en de vraag in hoeverre
een organisatie hieraan blijvend
aandacht besteedt. Op basis van
een standaard administratie
kan ook de investering in de
ontwikkeling van het eigen

Tijdlijn met de ontwikkeling van de investering in het eigen personeel

Benchmark schaduwkosten met het gemiddelde in Nederland
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Benchmark(links) en ontwikkeling (rechts) van het ziekteverzuim van een organisatie

daarom een bedrijf op een aantal

op een Di20-blad gevisualiseerd.

Di2o-jaarverslag samen met

onderdelen vergeleken met het

Dit A4 blad geeft in een noten-

het reguliere jaarverslag van

gemiddelde van de bedrijven

dop de speerpunten, de ambitie

een organisatie worden

in Nederland. Zo wordt voor de

en de prestaties van het bedrijf

gepubliceerd.

specifieke organisatie inzichtelijk

op MVO gebied weer. Dit

hoe goed zij scoort in een directe
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Als u naar aanleiding van dit
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duurzaamheids-visitekaartje

artikel vragen heeft of meer

van andere bedrijven in
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toegepaste methodiek en de
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marketing.

mag u graag met NIBE

Naast de vergelijking van de
milieu-impact kunnen ook de

contact opnemen via telefoon-

personeelsindicatoren vergeleken

Di2o wordt op dit moment

nummer 035 – 694 82 33 of via

worden met het gemiddelde in

gelanceerd, daarmee kan het

de mail info@nibe.org

Nederland. Dit kan bijvoorbeeld
worden gedaan voor indicatoren
zoals personeelsverloop, ziekteverzuim, leeftijdsverdeling enz.
Het aandeel van de onderzochte
onderwerpen aan de totale
milieu-impact geeft een goede
indicatie waar de focus van het
bedrijf in de komende fase kan
liggen. De vergelijking met
het gemiddelde in Nederland
voegt hier een extra informatie
laag aan toe. Misschien kan in
de eigen organisatie een
positieve ontwikkeling worden
geconstateerd, maar zijn de
concurrenten al veel verder.
Deze extra informatie laag kan
tot andere conclusies leiden dan
alleen de analyse van de eigen
organisatie.

Samenvattend
resultatenblad
De resultaten van een Di20
analyse worden in een beknopte
rapportage weergegeven, het

voorbeeld

Di20-jaarverslag. Daarnaast

van een Di2o

worden de essentiële aspecten

certificaat
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