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voor het meten 
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Organisaties worden geleid op basis van meer dan 

financiële KPI's. Visie en strategie zijn voor de lange 

termijn belangrijk, operationele prestaties voor de korte 

termijn. Maar omdat onze wereld steeds complexer wordt, 

moeten beslissingen nog sneller worden genomen, met 

meer variabelen om rekening te houden. Interne 

variabelen, maar ook externe variabelen komen soms 

onverwachts, zoals de COVID-19 crisis laat zien. 

Tegelijkertijd zien we dat meer en meer bedrijven niet 

alleen de waarde van de aandeelhouders willen 

maximaliseren, maar ook waarde creëren voor de 

maatschappij waarin zij actief zijn. 



 

 

 
 
Ongrijpbare interne- en externe variabelen en de noodzaak om maatschappelijke waarde te creëren 
zijn vaak een puzzels voor organisaties. Het meten van maatschappelijke impact kan helpen om het 
ongrijpbare tastbaar te maken. Het helpt om de economische, natuurlijke, sociale en menselijke 
waarde te begrijpen en het effect van een bedrijf in een maatschappij vast te stellen. Het helpt 
risico's in de waardeketen te markeren en biedt een manier om een doelgerichte strategie op te 
bouwen. In het kort is impact waardering: meten van de positieve en negatieve impact van een 
bedrijf op de samenleving, met als doel het optimaliseren van de verbinding met de 
maatschappij. 
 
 
Twee vragen en zes startposities 
We onderscheiden 2 kernvragen van impact waarderen: Is er een interne of externe oriëntatie? 
Welke soort beslissingen moet genomen worden, operationele of meer strategisch? Op het 
kruispunt van de antwoorden op deze vragen ligt de startpositie voor impact waardering. 
 
 

a) De oriëntatie: intern of extern. Vaak zullen impact metingen niet extern gedeeld worden, de 
berekeningen bevatten te veel vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Extern gedeelde metingen 
zijn veelal bedoeld als verantwoording over beleid of activiteiten. 

b) Het ‘level’ van een impact meting kan heel operationeel zijn of meer strategisch. Soms gaat 
het ook samen, een gevolg van de strategische inzet van impact waarderingen is de 
operationele impact meting, vaak over de gehele waardeketen. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6 startposities voor maatschappelijke impact waardering (Empact, 2020) 
 

 



 

 

 

 
 

1. Productie/operatie 
De meest bekende impact berekeningen zijn gerelateerd aan het milieu-effect. 
Levenscyclusanalyses zijn nodig, evenals externe milieu-databases. Risico-management op 
operationeel niveau kan berekend worden net als de milieu kosten. Op het moment dat de 
milieu-effecten worden gemonitariseerd kunnen we dit ook beschouwen als impact meting. 
Voorbeelden van organisaties die dit (deels) toepassen zijn: Philips, Bam en Nike. 
 

2. Effectmeting & Reputatie 

Een maatschappelijke kosten & baten analyse is voor een overheidsinterventie een gangbare 

aanpak. Impact waarderingen zijn slechts een kleine stap verder en kwantificeren deze 

analyse. Vaak wordt impact waardering gebruikt voor het extern afleggen van 

verantwoordelijkheid over een project of beleid. Ook wordt impact waardering ingezet bij 

reputatie management, bijvoorbeeld om specifieke issues te onderbouwen. Voorbeelden van 

organisaties die dit naast overheden toepassen zijn: Solidaridad, Heineken en Vodafone. 
 

3. Maatschappelijke outcome 

Vaak wordt het effect (output) van een maatschappelijk project vastgelegd, maar niet de 

impact (outcome). Met impact waardering wordt het effect in de volledige context geplaatst. 

Dit kan een impact op maatschappelijk probleem van een organisatie zijn, maar ook 

bijvoorbeeld de waarde van een maatschappelijk project van een organisatie. Impact meten is 

ook zeer geschikt voor het integreren van MVO in de bedrijfsvoering. Voorbeelden van 

organisaties die dit (deels) toepassen zijn: Snapcar, Vitens en Standard Charterd Bank. 
 

4. Reporting & ESG 
Steeds meer organisaties van openbaar belang die verplicht zijn over duurzaamheid te 
rapporteren, gaan over naar het rapporteren op maatschappelijke impact. Hiermee is een 
volgende volwassenheidsfase van duurzaamheidsrapportage begonnen. Voorbeelden van 
organisaties die dit (deels) toepassen zijn: De NS, AkzoNobel en Schiphol. 
 

5. Integraal & Purpose 
Een strategische visie op het creëren van impact waarde heeft effect op de volledige 
bedrijfsvoering. De transitie naar deze integrale en purpose-driven organisatie is een lange 
termijn doel. Behalve bij de social enterprises, die vaak een maatschappelijk doelstelling 
hebben die op een commerciële wijze nagestreefd wordt. De impact metingen zijn hierbij van 
cruciaal belang om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voorbeelden van organisaties die 
dit (deels) toepassen zijn: Unilever, DSM en BASF. 
 

6. Responsible Investing 
Voor veel bedrijven zijn de zogenaamde ‘responsible’ investors, gewilde shareholders. Deze 
investeerders leggen de nadruk op lange termijn winst gecombineerd met maatschappelijke 
impact. Het bepalen welke bedrijven interessant genoeg zijn, is voornamelijk nog gebaseerd 
op ESG informatie die verwerkt worden tot ratings. Steeds meer investeerders gebruiken 
impact waarderingen om beter inzicht te krijgen in hun beleggingen. Voorbeelden van 
organisaties die dit (deels) toepassen zijn: Blackrock, PGGM en daarnaast bijna alle 
institutionele investeerders in meer of mindere mate. 
 
 
 

 



 

 

 
 
Standaard Implementatie van impact waardering 
Vaak hebben organisaties een beperkte set aan data beschikbaar om de impact vast te stellen. 
Daarom zijn er standaard externe bronnen (databases) beschikbaar die de impact kunnen waarderen. 
Op basis van de kwalitatieve output (bijvoorbeeld aantal producten verkocht, mensen geholpen of 
assets vergroot) kan er hierdoor een meer kwalitatieve outcome worden berekend. En als de externe 
onberekenbare variabelen van belang zijn, is het relevant om hiervoor een standaard impact 
waarderingsmodel te gebruiken. Daarnaast is de keuze voor het business-niveau belangrijk. Wordt er 
gestart met op product, project, business unit niveau of meteen bedrijfsbreed? De ambitie en de 
startpositie van impact waardering, zal bepalend zijn voor de implementatie. 
 
Meer weten? Neem dan contact op met Martin de Jong van Empact: martin.dejong@empact.nu of 
download de gratis whitepaper over impact waardering. 
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