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Samenvatting 

 
Bedrijven hebben hun bedrijf altijd geleid op basis van meer dan financiële KPI's. Ondernemers 
lijken gevoel voor kansen te hebben en meteen te weten wat goed is en wat niet. Maar omdat 
onze wereld steeds complexer wordt, moeten beslissingen nog sneller worden genomen. Meer 
en meer bedrijven willen niet alleen de waarde van de aandeelhouders maximaliseren, maar ook 
gedeelde waarde creëren voor de maatschappij waarin zij actief is. Impact waardering kan 
helpen om het ongrijpbare tastbaar te maken. Het helpt om de economische, natuurlijke, sociale 
en menselijke waarde te begrijpen dat een bedrijf in een maatschappij creëert. Het helpt risico's 
in de waardeketen te markeren en biedt een manier om een doelgerichte strategie op te 
bouwen. In het kort impact waardering: meet de positieve en negatieve impact van een bedrijf 
op de samenleving met als doel het optimaliseren van de verbinding met de maatschappij. 
 
Impact Waardering helpt bedrijven om op lange termijn succesvol te zijn door: 

• Behouden van de ‘Licence to operate’; 

• Verbeteren van de inzichten in de bedrijfsomgeving en stakeholderswaarde; 

• Bedrijfsprocessen optimaliseren; 

• Versterken van de waardeketen; 

• Impact optimalisatie strategie, producten en innovatie      
 

De reikwijdte van een impact waardering is cruciaal, is het product of productgroep? De 
maatschappelijke effecten van een project? Een business unit van zelfs het hele bedrijf. Door de 
impact waarderingscyclus te gebruiken, wordt een stapsgewijze aanpak geïntroduceerd om een 
waardering uit te voeren. Waarom, wat te meten, rekening houdend met de volledige 
waardeketen, het vinden van geldige gegevens, het betrekken van belanghebbenden, het 
uitvoeren van de waardering en het creëren van informatie op basis van die informatie. Een case 
study van Vodafone over Natural Capital wordt gebruikt om de impact waarderingscyclus te 
illustreren. 
 
Er zijn voldoende redenen om een impact waardering te gaan gebruiken, voor een bedrijf maar 
ook voor een (niet) overheidsorganisatie. Net zoals er voldoende redenen zijn om geen impact 
waardering uit te voeren. De 10 meest gebruikte redenen worden in deze whitepaper 
gedeeld. En om te eindigen met een praktische opmerking: een checklist over hoe u aan de slag 
kunt, kan u op weg helpen. 
 

EMPACT: Helpt organisaties om echte impact te creëren 

Door: Martin de Jong 

Datum: 1 April 2020 

 

Over Empact 

Empact is een gespecialiseerd managementadviesbureau op het gebied van maatschappelijke impact. Oprichter 

Martin de Jong heeft een lange staat van dienst in duurzaamheid en MVO. Hij was verantwoordelijk voor de 

publicatie van de Milieu Winst & Verliesrekeningen van Vodafone Nederland. In 2016 was het de eerste keer in de 

wereld dat een ICT-bedrijf een impact waardering publiceerde. Hij heeft ook verschillende studies naar impact 

waardering uitgevoerd, waaronder de maatschappelijke waarde van slim werken. Martin ontving in 2017 een award 

voor beste Europese MVO-campagne op basis van de bevindingen van de impact waardering. Hij is ook gastdocent 

van de Amsterdam Business School op het gebied van duurzaam ondernemen en de impact waardering.  

http://www.empact.nu/
mailto:Martin.dejong@empact.nu?subject=Remark%20on%20whitepaper%20impact%20valuation
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1. Introductie 

Een beter begrip willen van organisatorische beslissingen is waarschijnlijk zo oud als de eerste 
organisaties. Een beter begrip krijgen van de impact van die beslissingen op de maatschappij als 
geheel is dat niet. Het sturen op maatschappelijke impact door bedrijven lijkt te zijn begonnen in 
de 19 

e 
eeuw. Door de industrialisatie ontstonden grote bedrijven. Primaire focus van deze 

bedrijven was het efficiënt produceren om zo aandeelhouderswaarde te creëren. En alles wat 
kon helpen werd gebruikt. Bijvoorbeeld het bouwen van woningen naast fabrieken zodat 
werknemers en hun gezinnen kunnen worden aangetrokken, door hen woonruimte te bieden. 
Met leef- en werkomstandigheden die we tegenwoordig beschouwen als uitbuiting van 
mensen (Nevell, 2017). Onze visie op maatschappelijke impact is dus behoorlijk geëvolueerd. 
 
Bedrijven hebben moeite om sociale en ecologische waarde te creëren. De meeste bedrijven zijn 
niet gemaakt om een positieve impact op de samenleving te hebben. De informatie waar een 
bedrijf in het algemeen hun beslissingen op baseert zijn: financiële en operationele, verkoop 
en klanttevredenheid cijfers. Deze cijfers worden over het algemeen gezien als onderdeel van 
het KPI-dashboard om een bedrijf te sturen. En het is logisch, de meeste bedrijven hebben de 
doelstelling om de grootst mogelijke aandeelhouderswaarde te creëren. 
 
Maar deze doelstellingen veranderen. Er zijn steeds meer commerciële  bedrijven met een 
maatschappelijk gericht doel: een purpose. Purpose wordt gezien als een manier om bedrijfs- en 
maatschappelijke doelen te verbinden, dus impact op de samenleving te creëren (Bhattacharya, 
2020). Voor een bedrijf met een purpose, is er een goede reden om meer inzicht te krijgen in de 
impact op de samenleving. De reden om te bestaan is verschoven van aandeelhouderswaarde 
maximalisatie naar stakeholderswaarde optimalisatie (Freeman, 2010). 
 
Er ligt een grote kans voor bedrijven om hun prestaties te verbeteren door het gebruik van  
impact waardering. Deze whitepaper geeft een introductie om op basis van impact waardering 
de maatschappelijke impact van bedrijven te managen. Impact waardering kan het welzijn van 
de samenleving verbinden met het welzijn van een organisatie en daarmee het vermogen om 
strategisch te sturen op het doel/purpose van de onderneming. En dat is misschien de 
belangrijkste reden om te beginnen met impact waardering. 
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2. Wat is impact waardering? 

 

Er zijn nog niet zoveel passende definities voor impact waardering. Het feit dat het vrij nieuw is, 
lijkt de reden te zijn. In dit opkomende vakgebied worden verschillende namen gebruikt. Ze 
bedoelen niet altijd hetzelfde, maar maken allemaal deel uit van hetzelfde concept. 
Bijvoorbeeld: netto-effect berekening, True Price, Trucost , True Value, Integrated P&L, 
Outcomes Measurement, Natuurlijk-, Sociaal en Menselijk kapitaal en nog veel meer. Deze 
concepten zijn allemaal gerelateerd aan het denken over ‘Creating Shared Value’ (Porter & 
Kramer, 2006) en het werk van de OESO 'Welzijn als de maat voor de samenleving' (Stiglitz et. 
Al. 2019).  
 
Wat bedoelen we met impact waardering? In deze whitepaper wordt hiervoor de definitie 
gebruikt die is afgeleid van de Capitals Coalition (2020): Impact waardering is een kader voor 
het bedrijfsleven om de invloed van de bedrijfsactiviteiten te identificeren, te meten en te 
waarderen en in relatie te brengen met de afhankelijkheid van de 4 kapitalen (economisch, 
natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal). Of in andere woorden: het meten van de positieve en 
negatieve impact van een bedrijf op de samenleving en de externe afhankelijkheden in kaart te 
brengen. Het resultaat van deze meting geeft een op feiten gebaseerde onderbouwing hoe een 
bedrijf hun purpose kan realiseren. 
 
Een impact waardering omvat de afhankelijkheden van een bedrijf (zoals de beschikbaarheid 
van water voor een brouwerijbedrijf) en de impact van een bedrijf (zoals het bier dat mensen 
een goed gevoel geeft maar ook het negatief effect van alcohol). Bovendien omvat het alle 
externe factoren die worden beïnvloed door de activiteiten van het bedrijf en zijn volledige 
waardeketen. Deze externe effecten kunnen worden vertaald in een enkele eenheid of getal, 
zoals het monitariseren van de waarde, maar dat is niet nodig. “Het is de erkenning dat 
organisaties in een complexe wereld een beter begrip moeten ontwikkelen hoe zij waarde 
creëren voor stakeholders en de samenleving in het algemeen, om een duurzame, levensvatbare 
strategie te kunnen ontwikkelen en hun licentie om te kunnen opereren te behouden (EY, 
2019)”. Er zijn verschillende methoden om impact te berekenen, deze whitepaper behandelt de 
meest relevante. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

Voorbeeld SAP  

 

Bedrijfssoftware maker SAP (2019) heeft interne impactmetingen ontwikkeld 

op en uitgedrukt in Euro’s. In plaats van alleen het resultaat te meten, 

ontwikkelde de onderneming een zogenaamde: 'Oorzaak-en-gevolgketen'. 

De meeste van deze ketens hebben betrekking op HR-onderwerpen. Het 

interessante van de methode is de link naar relevante zakelijke KPI's. Meer 

vrouwen in management leidt bijvoorbeeld tot een hogere winst, dit maakt 

deel uit van de oorzaak-en-gevolgketen voor de Business Health Culture 

Index (BHCI). Intern beleid is gemaakt om de impact op deze oorzaak-en-

gevolg-keten te vergroten, gebaseerd op echte data om het beleid te 

ondersteunen, met echte gegevens. 
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3. De redenen om een impact waardering uit te voeren 

Afhankelijk van de ontwikkelfase van een bedrijf zijn er verschillende redenen om een impact 
waardering uit te voeren. Als een bedrijf start met impact waardering, zullen de redenen meer 
risico gericht zijn. Als een bedrijf de risico’s in kaart heeft zal een impact waardering meer 
gericht zijn op het creëren van nieuwe inzichten in de bedrijfsomgeving en -voering en meer op 
de kansen die impact waardering mee brengt door de nieuwe inzichten. 
 
Er zijn 5 redenen (business value drivers) volgens het protocol van de Human and Social Capital 
Coalition (2019)

1
:  

 
a) Licence to operate      
b) Verbeteren van de inzichten in de bedrijfsomgeving en stakeholderswaarde 
c) Bedrijfsprocessen optimaliseren       
d) Versterken van de waardeketen      
e) Impact optimalisatie van strategie, producten en innovatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: 5 redenen/business value drivers voor impact waardering 
 

a. Licence to operate 

Het uitvoeren van een basisberekening gericht op de vraag: hoe onze licentie om te 
werken te behouden (die wordt gegeven door de maatschappij en klanten). Door deze 
‘business value driver’ te onderzoeken, richt een bedrijf zich op de meest materiële zaken 
volgens de stakeholders. Wat zijn de potentiële risico's? Welke wet- en regelgeving kunnen 
worden verwacht? 
 
b. Verbeteren van de inzichten in de bedrijfsomgeving en stakeholderswaarde 

 
Op basis van de risicobeoordeling , een veerkrachtiger bedrijf opbouwen. Wat moet een 
bedrijf doen om te voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving en wetgeving? Hoe 
kan het risico in natuurlijke, menselijke en sociaal kapitaal, worden verminderd? En hoe 
transparant hierover te zijn? Het lijkt erop dat de meeste bedrijven die impact waardering 
uitvoeren, dit niet extern delen. Aan de andere kant heeft 80% van alle institutionele 
investeerders maatregelen geïmplementeerd om hun 'impact investing' te stimuleren 
(KPMG et. al., 2020). Door transparantie kunnen grote en stabiele beleggers dus de 
prestaties van bedrijven op meer dan alleen ESG

2
 criteria beoordelen (zie ook hoofdstuk 4). 

 
1
 Gebaseerd op het Human & Social Capital Protocol en het WBCSD-framework uit 2015, maar aangepast 

om beter te laten aansluiten op bedrijven. 
2
 ESG: Environmental Social & Governance criteria, een aantal redelijk gestandaardiseerde KPI’s op milieu, 
sociaal en governance gebied dat investeerders gebruiken om te bepalen of een organisatie 

Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. 

Gericht op risico’s Gericht op 

business kansen 

Licence to 

operate 

Verbeteren 

inzichten 

omgeving 

Bedrijfs- 

processen 

optimaliseren 

Versterken 

van de 

waardeketen 

Impact 

optimalisatie 
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c. Bedrijfsprocessen optimaliseren 

Wat kan verbeterd worden volgens de nieuwe inzichten die impact waardering heeft 
opgeleverd en op welk niveau (product, project, programma, afdeling)? De inzichten kunnen 
ook worden gebruikt voor beslissingen over product / marktcombinaties. Ook de ‘purpose’ 
van een bedrijf kan beter worden onderbouwd. Structureel reputatiemanagement kan op de 
impact waarderingen worden gebaseerd. 
 

d. Versterken van de waardeketen 

Hoe kan de waardeketen worden versterkt, stroomopwaarts en stroomafwaarts? Hoe 
kunnen de prestaties van leveranciers worden verbeterd? Hoe kunnen we de ‘purpose’ 
inzetten om klanten te binden en zo de impact te vergroten? Hoe bouw je een vertrouwd 
merk? Hoe kunnen we aantrekkelijke werkgever blijven? Hierbij hoort ook dat een bedrijf 
open moet zijn over hun impact. 
 

e. Impact optimalisatie 

Welke beslissingen moeten worden genomen om na 5-10 jaar een relevant bedrijf te 
blijven? Hoe de koploper in de branche te worden? En hoe kunnen product- en 
dienstenaanbod worden gewijzigd of uitgebreid met behoud van de huidige 
stakeholderwaarde? Welke strategieën zijn het meest haalbaar en hebben de grootste 
impact? 
 

Uiteraard zijn er meerdere redenen tegelijk van toepassing om een impact waardering uit te 
voeren. Transparantie is bij iedere business value driver een belangrijke vraag. Concluderend 
kunnen we stellen dat een impact benadering ‘besluitvormers een lens biedt om waarde te 
identificeren, niet-financiële informatie voor organisaties in verband met elkaar te brengen en te 
begrijpen waar er synergiën, afwegingen en kansen zijn om waarde te genereren voor meerdere 
belanghebbenden’ (EY, 2019).   
 
 
   

Voorbeeld AkzoNobel (2020) 

 

Verfproducent AkzoNobel publiceerde in 2015 voor het eerst hun 3D P&L 

account, waarin de positieve en negatieve impact van het bedrijf op de 

maatschappij wordt gewaardeerd via 3 kapitalen: Economisch, Milieu en 

Sociaal. Gebaseerd op de analyse is een nieuwe strategie gemaakt ‘2015 naar 

2020’: 

• Productiviteit van hulpbronnen (met duurzame en veerkrachtige 

waardeketen) 

• Product portfolio (minimaal 20% van de omzet moet in 2020 worden 

gecreëerd door eco-premium producten en diensten). 
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4. Ontwikkelingen 

Er is onder academici en andere professionals een algemene overeenstemming dat impact 
waardering een standaardmethode nodig heeft om vergelijkingen te kunnen maken. Dat inzicht 
lijkt urgenter voor beleggers en accountants. Want hoe wordt bepaald welke factoren, 
elementen en effecten in een impact waardering worden opgenomen? En hoe kunnen de 
bevindingen worden vergeleken met andere bedrijven? En monitariseren of juist niet? En hoe 
kunnen de berekeningen worden opgenomen in balansen, winst- en verliesrekeningen en 
EBITA? Belangrijke vragen, maar vanuit een extern oogpunt. Voor een belegger moet de 
impactwaarde van een belegging worden verrekend met een vergelijkbare belegging. En 
de manier waarop deze cijfers worden berekend, moet hetzelfde zijn. Een accountant wil een 
standaard methodologie, zoals boekhoudregels als IFRS, gebruiken om de impact waardering te 
controleren. 
 
Als een impact waardering intern wordt gebruikt, is een standaardmethode minder 
relevant zolang de berekening consistent is. De scoping (afbakening) van de impact maakt 
duidelijk wat in de impact waardering moet worden meegenomen. En alhoewel benchmarking 
met andere bedrijven zeer relevant kan zijn, de waarde van de impact berekening zijn de nieuwe 
inzichten op het bedrijf zelf. Dit is waar de grootste kans ligt: een betere interne besluitvorming 
en de ontwikkeling van kennis over de bedrijfsactiviteiten die verder gaat dan financiële en 
operationele gegevens. De meeste impact waarderingen worden niet extern gedeeld wegens de 
vertrouwelijkheid of tegenvallende uitkomsten. Maar transparantie van de impact van een 
bedrijf zal in de komende jaren belangrijk worden. Een standaardmethode zal zeker helpen. 
 
Richting een gestandaardiseerde aanpak 
Een team van Harvard-experts doet onderzoek om sociale en milieuprestaties op te nemen in de 
'financiële' winst- en verliesrekening van een bedrijf. Ze noemen dit 'impact-gewogen 
accounts'. Hun ambitie is om boekhoudkundige overzichten te maken die externe impact 
vastleggen die niet alleen investeerders, maar ook bestuurlijke besluitvorming stimuleert (Project 
Impact-weighted Accounts, 2020). Interessant is de nadruk op het monitariseren van natuurlijk, 
menselijk en sociaal kapitaal. Op deze pagina een overzicht van bedrijven die hierin actief zijn. 
 
Naast wetenschappelijk onderzoek zijn er enkele coalities actief om standaardisatie van de 
methode om impact te waarderen, te ontwikkelen.  
 

• Reeds genoemd is het OESO-werk over welzijn (Well-being). Gestart in 2009 en geleid 
door enkele van 's werelds beste economische denkers. De 'welzijnsbeweging' richt zich 
op de samenleving, overheden en individuen in het algemeen, en niet per se op 
bedrijven (Stiglitz et.al, 2019). De achterliggende gedachte is van toepassing op de 
bedrijfswereld. 

• De Capitals Coalition maakt tools om te meten, hun 'protocollen' zijn praktisch. Dit is de 
huidige norm voor het berekenen van impact op product of projectniveau, die wordt 
gebruikt door Empact.  

• Een groep bedrijven (BASF, SAP, LafargeHolcim, Volkswagen) en adviesbureaus zoals 
KPMG, PWC, EY, bundelden hun krachten in de coalitie Value Balancing Alliance. Ze 
hebben een gemeenschappelijk doel: "de manier veranderen waarop de 
bedrijfsprestaties worden gemeten en gewaardeerd".  

• De Global Steering Group voor Impact Investment (GSG) is een onafhankelijke 
wereldwijde stuurgroep die impactinvesteringen en ondernemerschap katalyseert ten 
behoeve van mens en milieu. En een deel van hun doelstelling is om impactmeting toe 
te passen in "elke zakelijke beslissing". 
 

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/the-opportunity/Pages/default.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life/volume-/issue-_9870c393-en
https://capitalscoalition.org/
https://www.value-balancing.com/about-us/
https://gsgii.org/about-us/
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• Impact Institute (2019) is een spin-off van de NGO True Price en publiceerde een beta 

versie van hun Framework for Impact statements, een gids voor Impact Reportage. Het 

framework heeft als doel om een standaard te creëren voor bedrijven om hun impact te 

rapporteren (statements) over investeerders waarde, stakeholder waarde, externe (niet 

economische kosten) en de bijdrage aan de SDG doelen. ABNAMRO (2020) heeft dit 

framework deels toegepast voor hun jaarverslag 2019. 

• Impact Management Project (IMP) is een samenwerkingsverband voor het meten en 
beheren van impact. IMP verwijst naar impact als een verandering in positieve en 
negatieve uitkomsten voor mens of planeet. Impactmeting kan worden gedaan met 
behulp van de 5 impactdimensies: wat, wie, hoeveel, bijdrage en risico. Hun 
methodologie is in opkomst en wordt door beleggers gebruikt. Een van de grootste 
beleggers in Nederland, PGGM, werkt met de IMP-methode om hun volledige vermogen 
te classificeren (Impact Management Project, 2020). 
 

ESG en impact 
ESG-informatie wordt meestal gebruikt als check-in-the-box. Beleggers gebruiken de ESG-data 
op dezelfde manier als risico- of nalevingsgegevens. De vergelijkingsactiviteiten worden gedaan 
door TCFD, DJSI, CDP

3
 en door ESG-ratingbureaus zoals ISS Oekom, MSCI en EcoVadis. ESG-

data is sterk door het vergelijkbaar maken van standaard duurzame criteria, maar worden nog 
niet gebruikt voor impactmeting. En dat is vaak een gemiste kans (Porter, Serafeim en Kramer, 
2019). Terwijl de meeste beleggers worstelen met ESG, zijn sommige beleggers verder gegroeid 
naar 'impact investing'. Omdat het begrip en de omvang van impact investing snel toeneemt, 
neemt ook de behoefte aan duidelijke en vergelijkbare prestatiegegevens toe (KPMG, 
2020). Impactmeting is het antwoord op deze behoefte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 TCFD: Taskforce on Climate Related Disclosures, DJSI: Dow Jones Sustainability Index, CDP: Carbon Disclosure 
Project 

Voorbeeld Automotive 

Een goed voorbeeld van een beoordeling op basis van publiek beschikbare 

gegevens, is gepubliceerd in een werkdocument van het Havard- Team 

onder leiding van Prof. Serafeim (Serafeim, Zochowski & Downing, 2020). De 

impactwaarde van twee autofabrikanten is berekend. Bedrijf B verkoopt 

meer en goedkopere auto's dan bedrijf A. De omzet en marge per auto van 

Bedrijf A is hoger dan B. Op basis van een bètaversie van hun product impact 

framework laat het Harvard- team zien dat financieel gezien bedrijf A een 

beter rendement haalt en dus interessanter is om in te investeren. Maar de 

impactberekening laat zien dat er een hoger maatschappelijk rendement 

door bedrijf B gehaald wordt.  Verder analyse van dit maatschappelijke 

rendement maakt duidelijk dat het grootste verschil in  klanttevredenheid 

zit. Klanten van bedrijf B zijn tevredener en dus waardvoller. Op lange 

termijn is advies aan een investeerder dus: ‘’beleg in bedrijf B’. 

https://www.impactinstitute.com/
https://impactmanagementproject.com/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.robecosam.com/csa/indices/djsi-index-family.html
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
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Maar nog belangrijker dan het externe delen van de gemeten impact, is de interne financiering 
en governance. De nieuwe cijfers zullen leiden tot nieuwe inzichten en op basis daarvan nieuwe 
strategieën (impact management). De vraag rijst hoe breed een bedrijf wil handelen. Zo kunnen 
de nieuwe inzichten uit de impact waardering laten zien dat kosten in de leveranciersketen 
kunnen worden bespaard. Maar omdat te realiseren kan er een samenwerking nodig zijn met 
verschillende bedrijven uit dezelfde keten. En zeker in het begin zullen investeringen een lange 
termijn rendement hebben. Zowel financieel als niet-financieel. Daarnaast zijn de voordelen niet 
alleen voor de betrokken bedrijven, maar ook voor andere partijen zoals de lokale leveranciers. Is 
een bedrijf moedig genoeg om te investeren in zo'n brede, systematische verandering? En kan 
een bedrijf dit vastleggen in impactmanagement? Hiermee gaat een bedrijf over van het delen 
van standaard ESG-informatie naar het creëren van gedeelde waarde (Porter & Kramer, 2011). 
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5. Hoe bereken je een impact waardering? 

De beschikbaarheid van data is een belangrijke factor voor het maken van een impact 
waardering. Veel gegevens zijn beschikbaar of kunnen gemakkelijk worden verkregen (Natural 
Capital Coalition, 2016). Het is onderdeel van het zakendoen, maar geen onderdeel van het 
rapportagesysteem van een bedrijf. Het verzamelen van gegevens kan dus extra inspanningen 
vergen. Dit hangt af van het volwassenheids-niveau van de ESG-informatie in het bedrijf. 
 
Er zijn verschillende niveaus van impact waardering (WBCSD & KPMG, 2015). De benodigde 
diepgang zal verschillen per niveaus: details zijn belangrijk op product niveau, terwijl voor het 
hele bedrijf een gefundeerde schatting voldoende kan zijn. Voor alle toepassingsgebieden 
kunnen de afhankelijkheden (zoals de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen) en de 
impact worden beoordeeld. We onderscheiden 4 business niveaus: 
 

• Product of productgroep: wat zijn de maatschappelijke kosten en opbrengsten om een 
product of dienst op de markt te brengen? Welke externe effecten zijn er? 

• Programma's of projecten: wat is het maatschappelijke effect van een project? Het 
vergelijken van het basisjaar met de resultaten in de loop van de tijd kan een doelstelling 
zijn. 

• Afdelingen of business units: prestatie beoordeling van een BU op basis van meer dan de 
standaard KPI's gericht op de impact op natuurlijk, menselijk of sociaal kapitaal.          

• Bedrijfsbreed : geeft een groter beeld door maatschappelijke waarde op te nemen, dus 
minder behoefte aan detail in vergelijking met een enkel project. Er zijn nog een behoorlijke 
hoeveelheid details nodig om een kwalitatief goede impact waardering te maken. Meestal 
haalbaar voor algemene beoordeling van de bedrijfsstrategie, het doel en ESG / 
stakeholderrapportage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Businessniveaus hebben een ander detailniveau 

P
ro

d
u

ct
 

smal breed 

D
e
ta

il
 n

iv
e
a
u

 

Businessniveau 

v
o

ll
e
d

ig
 

P
ro

je
ct

 

B
u

si
n

e
ss

 U
n

it
 

B
e
d

ri
jf

sb
re

e
d

 

g
e
sc

h
a
t 



 

                                                                                                                                                                              
Whitepaper: Impact Waardering © Empact 2020                                                                                                     12 

 
 
 
Het niveau vormt de sleutel. Voor de overgrote meerderheid van bedrijven, is impact waardering 
nieuw, het denken over impact waardering is nieuw. De beschikbaarheid van terugkerende 
gegevens is nieuw. Het gebruik van externe effecten en afhankelijkheden is nieuw. En er zullen 
vragen rijzen over de geldigheid van de beoordeling zelf. Duidelijkheid van niveaukeuze zal 
helpen om geloofwaardigheid bij alle interne en externe belanghebbenden te creëren.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
   
  

Voorbeeld Alliander op project niveau 

 

Klant x vroeg Alliander (Energienetwerkbedrijf) om het vermogen van de 

stroomaansluiting te vergroten. Alliander wilde begrijpen wat het natuurlijke 

en economische effect is van het vergroten van de stroomvoorziening voor 

klant x. Na het uitvoeren van een impact waardering werd duidelijk dat het 

vergroten van  stroomvoorziening een lagere maatschappelijke impact heeft 

dan het gebruik van een alternatieve oplossing: slimme schakel-oplossingen . 

Het heeft het bedrijf en de klant x niet alleen geld bespaard, maar ook het 

natuurlijke kapitaal van de samenleving, omdat er geen nieuwe middelen 

nodig waren om de toenemende vraag naar energie op te lossen (Alliander, 

2019). 

https://2019.jaarverslag.alliander.com/verslagen/jaarverslag-2018/onzeprestatiesin13/klanten10/klantgemak/a3112_Klantgemak
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6. De impact waarderingscyclus 

Bij het uitvoeren van een impact waardering is het startpunt het antwoord op de vraag: waarom 
een impact waardering? Wat is het doel? Het antwoord zal leiden tot de volgende reeks vragen: 
Wat te meten (welke kapitaal en welke onderdelen binnen een kapitaal), hoe ver in de 
waardeketen, hoe worden gegevens verzameld en wat is de databeschikbaarheid en 
datakwaliteit? Hoe de betrokkenheid van de stakeholders te creëren, niet alleen intern, maar 
ook extern? Hoe moet de waardering zelf worden uitgevoerd? Wat moet de evaluatie van de 
uitkomst brengen? En hoe wordt het omzetten van informatie naar intelligentie uitgevoerd? 

 
Figuur 3: de impact waarderingscyclus ©EMPACT

4
  

 
a. Doel 

Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, zijn er 5 hoofdredenen om een impact waardering uit 
te voeren. En er zijn meerdere manieren waarop de resultaten kunnen worden gebruikt. 
Bovendien is een bedrijf niet beperkt tot een enkele reden, verschillende afdelingen zullen 
verschillende belangen hebben. Als het b. Verbeteren van de inzichten in de bedrijfsomgeving 
en stakeholderswaarde de belangrijkste drijfveer is en niet bedoeld is om transparant te zijn over 
de uitkomst, lijkt betrokkenheid van externe belanghebbenden minder relevant. Als rapportage 
belangrijk is, lijkt assurance door externe partij logisch. Als de impact van een project moet 
worden bepaald en de resultaten worden gebruikt om te beslissen al dan niet door te gaan met 
het project, is databeschikbaarheid en kwaliteit een belangrijk onderdeel van het proces. Het 
beantwoorden van de waarom-vraag zal de richting geven. 

 
4 De impact waarderingscyclus is gebruikt in 1 bedrijfscase en nog niet wetenschappelijk onderzocht. 
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b. Wat te meten 

Er zijn 3 verschillende scopes: 
1) Business niveau (Welk deel van het bedrijf, hoofdstuk 5);      

2) Impact scope (wat voor impact moet worden gewaardeerd, welke (of meerdere) van de 
4 kapitalen en binnen dat kapitaal welke elementen?); 

3) Waardeketenbereik (hoe ver terug en vooruit in de keten?). 
  

c. Breng de waardeketen in kaart 

Een algemene waardeketen bestaat uit 5 fasen: grondstoffen, productie, 
distributie, gebruik en einde van de levensduur. Afhankelijk van de reden om een impact 
waardering uit te voeren, de complexiteit van de waardeketen en de scope bepaling, dient de 
volledige waardeketen in kaart worden gebracht. De beschikbaarheid van de gegevens is in dit 
stadium geen reden om delen van de waardeketen op te nemen of uit te sluiten. 
 

d. Data verzamelen 

Voor de meeste bedrijven is dit nieuw en wordt het als het knelpunt gezien. En de meeste 
bedrijven zijn verrast hoe relatief eenvoudig het is om gegevens te verkrijgen (afhankelijk van de 
bedrijfsspecifieke en gewenste detailniveaus). Zorgen voor datakwaliteit is het moeilijkste 
gedeelte. Net als het implementeren van een proces zodat gegevens kunnen worden 
gereproduceerd en herhaald.  
 

e. Feedback van stakeholders 

Afhankelijk van de doelstellingen van de impact waardering, is dit de fase waarin de impact 
waardering van goed naar heel goed kan gaan. Het volledige ontwerp moet worden gedeeld en 
verbeterd op basis van feedback. Naast interne belanghebbenden zou een overweging kunnen 
zijn om externe belanghebbenden zoals leveranciers en zelfs NGO's op te nemen. Hun 
standpunt zal helpen bij het oplossen van de interne 'bias' en zal de interne en externe 
geloofwaardigheid vergroten. 
 
 

Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen (NS) 

 

Dit bedrijf wilde de waarde van hun diensten voor hun klanten begrijpen. Hoe kunnen de 

services van de spoorwegen worden verbeterd? Jarenlang was de stiptheid van de treinen de 

belangrijkste drijfveer. Een groot deel van de financiële uitgaven voor nieuwe ontwikkeling 

was het voldoen aan het tijdschema. Uit impact evaluatie bleek dat treinen die op tijd rijden 

belangrijk zijn voor klanten. Maar de evaluatie liet ook zien dat een klant een trein ziet als een 

onderdeel van een deur-tot-deur reiservaring. En de meeste problemen van die ervaring zijn 

niet de trein, maar vervoer van en naar het treinstation. Om hun diensten te verbeteren, 

besloot de NS om te investeren in het delen van fietsen, het bouwen van fietsparkeerplekken, 

het investeren in bedrijven om auto's te gaan rijden en meer. De waarde die hun klanten aan 

reizen met de NS geven, is hierdoor de afgelopen jaren toegenomen (NS, 2018). 
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f. Waarderen 

In het algemeen zijn er 3 verschillende waarderingstechnieken (Natural Capital Coalition, 2016): 
 

• Kwalitatieve waarderingstechnieken worden gebruikt om de potentiële schaal van 
kosten en/of baten te bepalen die worden uitgedrukt door kwalitatieve, niet-numerieke 
termen (bijv. Toename van luchtemissies, afname van sociale voordelen van 
recreatie).          

• Kwantitatieve waarderingstechnieken richten zich op hun beurt op numerieke gegevens 
die worden gebruikt als indicatoren voor deze kosten en/of baten (bijvoorbeeld 
veranderingen in tonnen verontreinigende stoffen, afname van het aantal mensen dat 
baat heeft bij recreatie).          

• Monetaire waarderingstechnieken vertalen kwantitatieve schattingen van kosten en/of 
baten in één gemeenschappelijke valuta (monitariseren). 

 
Er zijn meerdere voor- en nadelen per techniek. Opnieuw, afhankelijk van de voorgaande fasen 
van de waarderingscyclus, kan de juiste techniek worden gekozen. De beschikbaarheid van 
gegevens en de hoeveelheid moeite om een geldige waardering te krijgen, is van belang. Op 
basis van gekozen technieken zijn er andere methoden en prijsstellingen zoals: kosten van 
vervanging, vermeden schadekosten, indirecte kosten, voorwaardelijke waardering (CV), keuze-
experimenten (CE) (Natural Capital Coalition, 2016). 
 
Er zijn verschillende databanken met algemene informatie en prijzen die kunnen worden 
gebruikt, meestal voor natuurlijk kapitaal. Sociaal en menselijk kapitaal zijn meer cultureel, 
nationaal en zelfs regionaal begrensd. Het is onvermijdelijk dat deze kapitalen enige 
subjectiviteit hebben in de waardering (Hoekstra, 2019). Een goed voorbeeld is de waarde van 
iemands leven: grote zorgverzekeraars hebben dit berekend en worden al jaren in hun 
methodes gebruikt. Deze groep van bedrijven hebben een subjectief gegeven als de waarde van 
een mensenleven objectief vastgesteld.  
 
Maar de belangrijkste vragen over subjectiviteit zijn statistisch: Kun je wetenschappelijk de 
menselijke of sociale waarde aantonen die door een bedrijf is gecreëerd? Subjectiviteit wordt 
objectiviteit wanneer het de statistische onderbouwing heeft. Of zoals Nobelprijswinnaar voor 
de economie Joseph Stiglitz het formuleerde: “Het biedt ons hulpmiddelen voor het verbeteren 
van individueel en maatschappelijk welzijn" (Stiglitz, Fitoussi & Durand, 2019, pagina 95). 
 

g. Informatie wordt intelligentie  

De laatste fase van de waarderingscyclus is het interpreteren van de waardering. Wat betekent 
het? Hoe kunnen we de cijfers gebruiken? En wat zijn de beperkingen en aannames? Wat zijn 
de valkuilen? En hoe letterlijk kunnen we de uitkomst nemen? In feite wordt hier 
bedrijfsinformatie, business intelligence. En omdat dit een nieuwe lens is voor een bedrijf om te 
kijken en te beheren, is het heel belangrijk om transparant te zijn over de methode en de 
beperkingen. Verder verbeteren de impact waardering is belangrijk. Vooral in de tijd, omdat 
impact waardering van meeste waarde is met een frequente herhaling. 
 
Assurance van derden 
Als integraal onderdeel van de impact waarderingscyclus© van Empact is het vastleggen van 
processen, data-aanname en berekeningen, nodig om kwaliteit te leveren. En indien (beperkte) 
zekerheid van de accountant gewenst is, ook zeer noodzakelijk om voldoende bewijs van de 
impact waardering te leveren om de uitkomst in het jaarverslag te kunnen opnemen. 
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7. Een case studie:  
Vodafone en de impact waarderingscyclus 

Telecommunicatiebedrijf Vodafone Nederland is een van 's werelds toonaangevende 
communicatiebedrijven. Het bedrijf biedt vaste, tv- en mobiele diensten aan, voor bedrijven en 
consumenten. In een zeer competitieve en gereguleerde markt levert Vodafone Nederland 
services op een van de beste communicatienetwerken ter wereld. Met bijna 2 miljard 
omzet alleen in Nederland, wordt Vodafone Nederland gezien als een zeer innovatieve speler, 
vaak gebruikt door moederbedrijf Vodafone PLC als proeftuin voor nieuwe strategieën en 
innovaties. 

      
a. Doel     
Het bedrijf wilde hun natuurlijk, sociaal en 
menselijk kapitaal begrijpen om een nieuwe 
strategie voor de komende 3-5 jaar te 
bepalen. Tijdens het afbakenen (scope) was 
duidelijk dat dit doel te breed was. Vodafone 
besloot het te beperken tot natuurlijk 
kapitaal. Omdat ICT verantwoordelijk is voor 
2% van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen, was dit ook materieel 
genoeg . Verder kwam het idee naar voren 
dat  CO2-reductie door klanten met de 
diensten van Vodafone, aanzienlijk kan zijn. 
 
b. Wat te meten 
Tijdens de 'b. Wat te meten' fase werd het 
duidelijk dat het natuurlijke kapitaal lijkt te 
zijn verspreid in de waardeketen. Vooral 
stroomopwaarts; er werd geschat dat 
leveranciers verantwoordelijk zijn voor 
maximaal 80% van de negatieve impact. De 
reikwijdte van de impact waardering was 
daarom vastgesteld voor de gehele 
waardeketen. De meest relevante factoren 
voor het milieu werden bepaald, hoewel 
Vodafone op dit punt besloot zo inclusief     
mogelijk te zijn en bijna alle factoren voor het 
milieu op te nemen. 

 
c. Breng de waardeketen in kaart en d. data verzamelen              
ICT is een relatief nieuwe industrie met een enorme innovatiecurve. De waardeketen heeft 
voldoende economische opbrengsten. Er is enige overheids- en NGO druk op specifieke 
milieuonderwerpen in de waardeketen, zoals e-waste, energie-efficiëntie van datacenters, te 
veel verpakkingen en het gebruik van giftig materiaal in mobiele apparaten. Aan de kant van 
het menselijk kapitaal waren conflictmineralen afkomstig uit Congo een belangrijke kwestie in 
de waardeketen (en zijn dat nog steeds). Dit heeft geleid tot een beter begrip van een zeer 
complexe waardeketen. Er is een goede beschikbaarheid van milieugegevens en de kwaliteit van 
die gegevens is door gevolg van deze ontwikkelingen hoog. Het verzamelen van de gegevens 
was daarom een relatief eenvoudige fase, ook al omvat het de volledige waardeketen. 
 
 

https://www.ad.nl/economie/nederlandse-mobiele-netwerken-beste-en-snelste-van-de-wereld~a3eae0df
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e. Feedback van stakeholders              
Tijdens de raadplegingsfase van de stakeholders heeft Vodafone besloten om 4 verschillende 
rondes te houden. Twee intern en twee extern. De interne en externe feedback is gebruikt om 
de methode en datakwaliteit te verbeteren. Daarna is een grote externe stakeholderdialoog 
gehouden. Deze dialoog zorgde ervoor dat de methode geloofwaardig was voor de externe 
wereld en gaf vertrouwen om door te gaan op deze weg. Het geeft het bedrijf ook inzichten in 
het gebruik en de interpretatie van de impact waardering zelf. De kracht van de waardering 
werd gedeeld en getest in de laatste interne raadpleging van de belanghebbenden. Het zorgde 
er ook voor dat buy-in werd gecreëerd. 
 
f. Waardering en g. Informatie wordt intelligentie              
De waardering en monitarisering was het meest eenvoudige deel. Alle milieugegevens hadden 
al standaard prijzen. Er waren geen aanvullende technieken nodig om prijzen te creëren. De 
enige discussie was de CO2-prijsstelling. De interpretatiefase liet toe om: 

• Een zeer transparante publicatie van de impact waardering met de naam: Environmental 
Profit and Loss Account;      

• Het inzicht dat CO2 voor een ICT-bedrijf inderdaad zeer relevant is; 

• Ongeveer 90% van negatief natuurlijk kapitaal en 100% positief natuurlijk kapitaal ligt 
binnen de waardeketen. 

 
Hierop is een nieuwe strategie gebouwd die alle 5 redenen bevat om een impact waardering uit 
te voeren: 
a. Licence to operate 

− Door externe belanghebbenden mee te nemen           
b. Betere inzichten de bedrijfsomgeving 

− Betere inzichten in de effecten van klimaatverandering 

− Extern delen van de impact waardering 
c. Bedrijfsprocessen optimaliseren 

− Aanvullende beleidsmaatregels als de waterbestendigheid van datacenters (bij 
overstromingen door de toename van extreem weer) 

− Een CO2-neutrale bedrijfsvoering          
d. Versterk de waardeketen 

− Intern en extern positioneren van Vodafone als een groene leider. Impact waarderingen 
en met name de intelligentie uit de impact waardering zijn door Vodafone Group 
omarmd. Dit heeft geleid tot een ambitieus groene wereldwijde strategie.   

− Opstarten van de CO2-reductievereisten voor leveranciers. 
e. Ontwikkeling van impact verhogende producten (innovatie) 

− Gebruik van CO2 ‘enablement’ bij marketingpositionering (minder CO2 dankzij ICT). 
Daarnaast heeft Vodafone nieuwe markten voor bestaande producten en nieuwe 
producten voor bestaande markten, gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn IoT 
positionering en Slim Werken. 

− Ontwikkeling van CO2-omzet, een jaar later gepubliceerd. 33% van de omzet is 
afkomstig uit groene producten en diensten.  

 
 
  

https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/algemeen/environmental_profit_and_loss_account_2014_2015.pdf
https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/algemeen/environmental_profit_and_loss_account_2014_2015.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/minder-co2-dankzij-ict/
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8. Waarom zouden we dit (niet) doen? 

Empact heeft de primaire overtuiging dat impact waardering essentieel is voor het creëren van 
een duurzame en eerlijke wereld. Een sleutel om de bijdragen voor de SDG's te leveren. Een 
sleutel om strategisch de maatschappelijke waarde van een 
bedrijf te begrijpen en een sleutel om acties te ondernemen 
die relevant zijn voor bedrijven op de lange termijn. Maar 
bovenal een sleutel om interne en externe stakeholders te 
betrekken bij het denken en handelen buiten EBITA. Bij elke 
nieuwe ontwikkeling zal er weerstand zijn tegen plotselinge 
veranderingen. @Empact begrijpen we dat echte duurzame 
verandering alleen duurzaam zal zijn als deze standhoudt. 
Impact waardering leidt tot blijvende verandering. 
 
Er zijn veel argumenten om een impact waardering uit te voeren, zoals er veel ook tegen 
zijn. Afhankelijk van uw standpunt, uw rol in een organisatie en het soort bedrijf dat u 
vertegenwoordigt. Een overzicht van 5 voors en 5 tegens, gebaseerd op ervaring: 
 

Voor Toelichting 
Dit zorgt voor een beter vertrouwen bij 
onze stakeholders. 

Als dat de belangrijkste drijfveer is, zijn er betere manieren om vertrouwen te 
creëren: openstellen. 

Door dit elk jaar te doen, kunnen we 
onze vooruitgang meten. 

Dit is zeer waar: zorg er ook voor dat de kennis wordt opgebouwd, omdat dit 
onderdeel van uw corebusiness zou moeten zijn. 

Eindelijk een manier om de 

toegevoegde waarde van onze 
duurzaamheids- prestaties te tonen. 

Maar houd rekening het tegenovergestelde. Impact waardering laat zien dat 

sommige, misschien wel PR-wijs interessante projecten, minder impact 
hebben dan men zou verwachten. 

Nu hebben we op strategisch niveau 
toegang tot onze PMC's 
(productmarktcombinaties) op basis 

van maatschappelijke waarde, naast 
omzet. 

Om ervoor te zorgen dat de strategie, finance en marketing afdelingen de 
impact waardering ook echt gaan gebruiken, zullen deze afdelingen 
betrokken moeten zijn in het kernteam of een sterke betrokkenheid op C-

niveau hebben. Verwacht anders geen juichende menigte, je hebt geduld 
nodig. Laat het groeien. 

We kunnen nu ons doel (purpose) 

meten en intern (en extern) delen hoe 
we het doen. 

Als de ‘purpose’ is geïmplementeerd zonder een solide meting, is dit heel 

waar. Meestal geeft impact waardering een beter beeld van de status van de 
purpose. 

Tegen Toelichting 
We zijn hier om geld te verdienen. Als dit echt waar is , kunt u zich afvragen of u voor dit bedrijf wilt werken. Of 

u kunt aangeven dat impact waardering helpt om geld te verdienen door 

nieuwe zakelijke inzichten te creëren. 

We delen te veel informatie voor onze 
concurrenten. 

Dat is zeker waar als alle analyses worden gedeeld. Gedeeltelijk of 
niet publiceren kan worden overwogen. 

Dit is te complex en zal nooit dezelfde 
status hebben als financiële gegevens. 

Ja, het is nieuw, maar nee, het is geen rocket science. Impact waardering 
gebruikt meestal bestaande gegevens op een andere manier. En ja die status 
heeft het niet. Maar impact waardering het geeft ook een beter inzicht in de 

huidige en toekomstige financiële baten en kosten. Een wie weet, over 5-10 
jaar is impact waardering een standaard onderdeel van de resultatenrekening. 

De methode is te subjectief. Net zo subjectief als een strategiemeting is. Of NPS. Of SLA's. Of 

medewerkerstevredenheid. Er zijn tal van manieren om een objectief beeld 
van de 'sociale' wetenschap te creëren. En ja, monitariseren geeft een beeld 
van objectiviteit, terwijl het gebaseerd is op subjectieve maatschappelijke 
waarden. De fase van informatie naar intelligence zal hier rekening mee 
moeten houden. Dit geldt ook voor de toerekeningingsfactor: hoeveel van het 

negatieve en positieve effect op de maatschappij komt voor rekening van een 
bedrijf? En hoe om te gaan met dubbeltellingen? 

Wij zijn een dienstverlenend bedrijf, dit 
is alleen relevant voor een productie 
bedrijf. 

Er zijn verschillende redenen waarom een bepaald type bedrijf impact 
waardering gebruikt. Voor een producerend bedrijf kan dit betrekking hebben 
op de kosten van externe factoren. Voor een dienstverlenend bedrijf het 
toekomstbestendige van de omzet, gebaseerd op maatschappelijke 
waarde. Dus ook hier, begin met de reden waarom. 

People don’t fear change 

People fear sudden change 

People don’t fear evolutions 

People fear revolutions 

Simon Sinek (2020) 

http://www.empact.nu/
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Pages/default.aspx
https://simonsinek.com/discover/?ref=mainNav
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9. Hoe te beginnen 

De vorige pagina’s geven een introductie in impact waardering. Als u begint, begin dan met het 
einde in gedachten (Cofey, 1989). Dit is nog meer het geval als u begint met een bedrijfsbrede 
scope. Een paar punten om u op weg te helpen: 
 

1. Bepaal een algemene reden waarom: wat wilt u hiermee bereiken? Wat voor soort vraag 
gaat worden beantwoord? En voor wie is het antwoord relevant? Hoe ziet een 
succesvolle impact waardering eruit?      

2. Maak een idee van de scope: niet alleen product versus bedrijfsbreed, maar ook welk 
(deel van) het kapitaal: economisch, natuur, menselijk of sociaal?      

3. Zoek deskundige hulp. Als een impact waardering verkeerd wordt uitgevoerd, kan het 
draagvlak binnen een bedrijf voor jaren beperken. 
Zorg ervoor dat uw belangrijkste interne stakeholders betrokken zijn. En heb zeker de 
financiële afdeling aan boord. Zonder ondersteuning van de interne 
rapportageprocessen is het moeilijk om de inzichten door de beslissers te laten 
uitvoeren. 
    

 
4. Vind de juiste balans tussen het maken van een volledig beeld van het 

waarderingsresultaat versus de meest haalbare waardering. Dit is een belangrijk punt om 
over na te denken. Vooral voor financiële rapportage is het moeilijk om een brug te 
slaan van louter op feiten gebaseerde cijfers naar veronderstellingen en statistische 
schattingen.      

5. Streven naar kennisopbouw voor uzelf en uw bedrijf. De ambitie moet verbetering, 
ontwikkeling en implementatie van impact waardering zijn.      

6. Laat u niet temperen door mogelijke valkuilen zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van 
data, gebrek aan intern begrip, beschikbaar budget. Het is vastberadenheid die dit tot 
leven kan brengen.      

Begrijp vooral wat u doet en hoe het u zal helpen. Geniet van het proces, het geeft zoveel beter 
inzicht in het bedrijf. En als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met Martin de Jong van 
Empact: martin.dejong@empact.nu 
  
 

 
  
  
  

  
 

“It’s better to be roughly right than precisely wrong” 
John Maynard Keynes (and Carveth Read) 

 

 

mailto:martin.dejong@empact.nu
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