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Bedrijfsleven loopt achter met in kaart brengen “voetafdruk”
maatschappij
Meet uw bedrijf de impact op de
maatschappij?
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Hoe materieel zijn de volgende aspecten
voor uw bedrijf en in welke mate meet u
dit?

Ja
14%

Nee

Materieel voor bedrijf

70%

Gemeten door bedrijf

52%
39%
24%

33%

27%

86%

Economisch

3

Welke impact wordt gemeten?

Milieu

Toelichting:
•

Eigen onderneming
Gehele waardeketen
Beide

Sociaal

Grafiek 1 geeft aan dat ca. 85% van de bedrijven impact
metingen uitvoert

•

Grafiek 2 laat zien dat economische en milieu impact in mindere
mate wordt gemeten onder de respondenten die JA hebben

33%

ingevuld

50%

(er waren meerdere opties mogelijk) dat terwijl 50%

van de respondenten aangeeft dat de economische impact
17%

materieel is voor het bedrijf

•

Grafiek 3 laat zien dat de helft van de bedrijven alleen naar de
eigen impact kijkt en niet naar die van de gehele waardeketen
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Zelfsoverschatting
4

Hoe beoordeelt u de impact van uw
bedrijf ten opzichte van de concurrentie?
Gemiddeld

Prima

80%

70%

10%

Goed

Welke uitdagingen ziet u op het gebied
van impactmetingen?
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60%

40%

20%
0%
50%
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Door wie wordt de impact gemeten?

Intern

Externe consultant

Gebrek aan
universele
impact
standaarden

Gebrek aan
informatie

Gebrek aan
kennis

Gebrek aan
financiele
middelen

Anders

Toelichting:
•

9%

Grafiek 4 geeft aan dat het overgrote deel van de bedrijven vindt
dat zij het beter doen dan de concurrent

Onderzoeksinstituut

•

Grafiek 5 toont aan dat bedrijven nog wel aantal uitdagingen zien
mbt impactmetingen

•

Grafiek 6 laat zien dat bijna geen enkel bedrijf bij het meten van
impact gebruik maakt van externe kennis van bijvoorbeeld een

externe consultant of onderzoeksinstituut
91%
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Onvolledige rapportages
7
90%

Toelichting:

Mijn bedrijf maakt gebruik van impactmetingen
voor het:
90%

80%

80%

50%
30%

30%

•

Grafiek 7 laat zien dat het rapporteren naar de
buitenwereld (rapp naar stakeholders, license to

operate,

40%

partnerships,

regelgeving

en

maatschappelijke impact) het belangrijkste motief
Benadrukken van
de
maatschappelijke
impact

Voldoen aan
regelgeving

Identificeren van
nieuw partnerships

Waarborgen
license to operate

Besparen van
kosten

Identificeren van
nieuwe
mogelijkheden

0%

10%

impactmetingen
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duurzaamheidsverslag

en

in
dat

hun
het

jaarnog

of
niet

gebeurt via specifieke campagnes

10%

Onderzochte ondernemingen:
Anders

0%

Geen
rapportage

Ecologische
winst &
verliesrekening

Jaarveslag

10%
Duurzaamheids
verslag

Grafiek 8 toont aan dat de meeste bedrijven

70%

Alleen intern

70%

•

Op welke manier raporteert uw bedrijf over
impactmetingen?

Specifieke
campagne

8

Rapporteren naar
stakeholders

Identificeren en
managen van
risico's

is om de impact te meten

Dit

onderzoek

is

gedaan

onder

zestig

beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen met
een omzet boven de 600 miljoen euro per jaar .
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