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Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Hoewel de term duurzame
ontwikkeling in mijn studietijd nog niet in zwang was, heeft de milieuproblematiek
mij toen ook al beziggehouden. Het was de tijd van het Rapport aan de Club van
Rome, Hueting (Nieuwe schaarste en economische groei), Goudswaard (Ongeprijsde
schaarste) en Daly (Toward a steady-state economy). Met dit proefschrift heb ik
mijn interesse voor milieuvraagstukken kunnen combineren met mijn dagelijks werk.
Verschillende personen hebben de totstandkoming van dit proefschrift beheerst en
beinvloed. Mijn promotor Wim Hafkamp heeft het proces vooral beinvloed, hoewel
hij het ook had kunnen beheersen. Door zijn aanwezigheid op de KUB ben ik met
dit proefschrift begonnen en heb ik het ook afgemaakt. Zijn enorme kennis van
(milieu)zaken en enthousiasme hebben mij altijd erg geinspireerd. Een enkele opmerking van Wim is al voldoende voor stimulerende discussies en verbeteringen in
de tekst. Onze samenwerking sinds 1990 is altijd heel plezierig verlopen. De bijdrage van mijn copromotor Job de Haan aan het totstandkomen van dit proefschrift omschrijf ik als beheerste bemvloeding. Job heeft borg gestaan voor de inbreng vanuit
organisatie-theoretische invalshoek. Het beheersen van Job bestaat niet uit het stellen
van normen en die dan vervolgens af te dwingen. Veeleer zijn zijn opvattingen en
ideeen zodanig dat ze alleen maar op te volgen zijn. Bij hem kon ik altijd terecht
met vragen en problemen en Job zou Job niet zijn als hij er geen oplossing voor
had.
In onze gezamenlijke gesprekken bleek maar al te vaak hoe interessant en zinvol de
combinatie milieuproblemen-organisatietheorie is. De brugfunctie die dit proefschrift
hopelijk hierin heeft, is mede dankzij mijn promotor en copromotor gerealiseerd.
Ook andere mensen hebben hun bijdrage geleverd aan het beginnen en tot een goed
einde brengen van dit proefschrift. De eerste schreden op het promotiepad heb ik
met Herma Kuperus gezet. Hoewel ooze gezamenlijke onderneming niet tot een
proefschrift geleid heeft, heb ik er veel van geleerd en was het gewoon leuk om met
haar samen te werken.
Vooral in de beginfase heeft Frans Boekema gefungeerd als de voor mij zeer noodzakelijke "stok achter de deur", Hij heeft mij zeer gestimuleerd om een proefschrift
te schrijven en bleef altijd vertrouwen in de goede afIoop houden.

Het eerste concept van dit proefschrift is kritisch gelezen door Paul Driessen,
George Hendrikse, Peter Knorringa, Marek Oostra en Frans van der Woerd. Door
het verwerken van hun opmerkingen is de kwaliteit van dit proefschrift aanmerkelijk
verbeterd.
Mijn collega's van de sectie Organisatie en Strategie van de Vakgroep Bedrijfseconornie staan borg voor het creeren van een prettige werkomgeving. Het belang van
de (werk)omgeving bij het schrijven van een proefschrift is groot, evenals het
belang van de omgeving voor het oplossen van rnilieuproblemen. Tot die (werk)omgeving behoren ook de "meiden" van het secretariaat van de Vakgroep Bedrijfseconornie. Mechi, Nancy, Angelique, Angeline en Nienke zorgen altijd voor een prettige sfeer en goede ondersteuning. Zonder de hulp van Nancy Kanters had dit proefschrift er heel wat minder professioneel uitgezien.
De managers en milieucoordinatoren van' de tien case-bedrijven dank ik hartelijk
voor hun bereidwilligheid aan dit onderzoek mee te werken. Zonder de gelegenbeid
om bedrijven van binnen uit te zien en te begrijpen zou dit proefschrift Diet geschreven kunnen worden. Ook de studenten die in een aantal van de case-bedrijven stage
hebben gelopen dank ik voor het voorwerk dat ze voor mij hebben verricht. Hetzelfde geldt voor een aantal student-assistenten die vaak tijdrovende klussen voor mij
hebben opgeknapt.
Tijdens het schrijven van dit proefschrift heb ik getracht mijn thuissituatie zo goed
mogelijk te beheersen. Dat dit vaak op beinvloeden uitliep ligt Diet zozeer aan het
feit dat ik ergens afgezonderd ijverig aan mijn proefschrift zat te werken. Moeders
kunnen en willen zich immers niet voor een langere periode afzonderen en daarbij
van hun partner verlangen het huishouden draaiend te houden.
Ondanks zijn zeer drukke baan, heeft Dick mij altijd terzijde gestaan en ondersteund. Zijn vertrouwen in het voltooien van deze studie waardeer ik zeer.
Ik draag dit proefschrift op aan onze kinderen, Siebe en Maartje, de volgende
generatie
.

Middelburg, november 1995.
Anja de Groene
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INLEIDING

1.1.

Aanleiding

Het besluit van Shell om het afgedankte olieplatform "Brent Spar" in de
Atlantische Oceaan te dumpen, lokte in juni 1995 zo veel felle protesten uit, dat
Shell er van afzag. Niet aileen milieu-organisaties als Greenpeace, maar ook
nationale overheden en consumenten in verschillende landen lieten hun ongenoegen
blijken. Een consumentenboycot en allerlei andere acties richtten zich tegen Shell.
Deze gebeurtenis toont aan dat Shell de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving niet
goed ingeschat heeft. Het aanvankelijk negeren van druk uit de omgeving en het
later verkeerd reageren op de omgeving, heeft geleid tot een daling van de benzineverkopen en een aantasting van het imago van Shell. De Brent Spar affaire geeft in
een notedop aan waar deze studie overgaat: de invloed van de omgeving op het
milieubeleid van bedrijven.
Dit voorval deed zich in 1995 voor; toch is aI sinds het rapport aan de Club van
Rome in 1972 de milieuproblematiek een punt van aandacht en zorg in met name de
Westerse landen. De eerste acties van milieugroeperingen in Nederland, richtten
zich vooral tegen de industriele milieuvervuiling. De overheid had nog geen
coherent, op het bedrijfsleven gericht milieubeleid, maar trad incidenteel en
willekeurig op. Door de varieteit en complexiteit van de milieuproblemen, de
grotendeels technische oplossingen die gekozen zijn en de beperkte visie op de
verantwoordelijkheid van bedrijven duurde het nog jaren voordat het milieu een
belangrijk punt op de politieke en bedrijfsagenda werd (Van Engelen 1994). Pas aan
het eind van de jaren 80 ontstond bij bedrijven zelf, mede ingegeven door een meer
geintegreerd overheidsbeleid, het besef dat het verminderen van de rnilieuproblematiek ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is. Ook gebeurtenissen als
de chemische verontreiniging van de Rijn door Sandoz, de Exxon Valdez-olieramp
bij Alaska, de uitstoot van giftige chemische gassen in Bhopal en Seveso, de zure
regen, het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect hebben bij de betreffende
bedrijven, maar ook bij andere bedrijven en bij de bevolking, een milieubewustzijn
tot stand gebracht.
Ondanks de nog steeds aanwezige varieteit en complexiteit van milieuproblemen wordt nu alom erkend dat bedrijven een belangrijke rol spelen in het vinden
van oplossingen voor milieuproblemen. Bedrijven worden in toenemende mate met
het milieu geconfronteerd. Maatregelen van de overheid, wensen van consumenten,
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de algemene

houding

organisaties,

problemen

maatschappijen
geworden.

ten opzichte

van het milieu,

met bodemsanering

berichtgeving

door branche-

en eisen van banken en verzekerings-

leiden ertoe dat het milieu een nieuwe factor in de bedrijfsvoering

is

De recente aandacht voor het milieu in deze vorm, zowel in theorie als

in de praktijk,

is te plaatsen tegen de achtergrond

van een drietal ontwikkelingen,

nl. (De Groene en Hafkamp, 1994):
Bodemverontreiniging.
reiniging

Sinds de ontdekking

in een woonwijk te Lekkerkerk

geidentificeerd

Een voorlopige raming van de saneringskosten
ging op te ruimen.

a

bodemveront-

in 1981, zijn duizenden andere lokaties

waar de bodem zodanig verontreinigd

nen geeft aan dat 25

van emstige

is dat sanering noodzakelijk is.

van in gebruik zijnde industrieterrei-

50 miljard gulden noodzakelijk

is om de bodemverontreini-

De laatste jaren is de overheid ertoe overgegaan

van bodemverontreiniging

aansprakelijk

veroorzakers

te stell en voor de kosten van bodemsane-

ring. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend:

ondememers

zien nu dat milieurisico's

financiele risico's zijn. Deze risico's kunnen via de bedrijfsvoering

geminimaliseerd

worden; bovendien spelen ze een rol bij de aan- of verkoop van bedrijfsterreinen
hele

ondememingen.

Deze maatschappelijke

bodemverontreiniging

heeft in belangrijke

onderkenning

mate bijgedragen

van bedrijven van de negatieve effecten van de bedrijfsvoering
Vastlopen

van de milieuwetgeving.

stelsel van sectorale milieuwetten
complex

(bijvoorbeeld

uitvoerbaar.

van

aan de bewustwording
op het milieu.

In de jaren zeventig is een uitgebreid

tot stand gekomen.

de WCA:

van de gevaren

en

Wet Chemisch

Deze wetten zijn soms zeer
Afval)

en daardoor

moeilijk

Bovendien zijn de milieuwetten soms onderling inconsistent of leiden ze

tot verplaatsing

van milieuproblemen

naar andere milieucompartimenten

in plaats

van tot de oplossing ervan. Deze problemen en de moeilijkheden bij de handhaving
van milieuwetten
systemen

door overheden

voor milieuzorg

gedachtenvorming

leidden tot het inzicht dat andere structuren

nodig zijn, zowel bij overheden

over bedrijfsinteme

milieuzorg

tachtig bij de werkgeversorganisaties
vastlopen van de milieuwetgeving.
NCW

1986) en "Milieuzorg

systemen

als bij bedrijven.

is in het midden van de jaren

op gang gekomen,

vooral als reactie op dit

Publikaties als "Milieuzorg in bedrijven"

in samenspel"

en
De

(Commissie

bedrijfsinteme

(VNO/

milieuzorg-

1988) zijn een eerste aanzet tot een andere wijze van denken over de

relatie bedrijf en milieu.
Ret streven

naar duurzame

ontwikkeling.

In 1987 verscheen het rapport

"Our Common Future" van de World Commission on Economic Development,
bekend

als de commissie

Brundtland.

Deze commissie

introduceerde

beter

het begrip

Inleiding
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duurzame ontwikkeling dat in korte tijd uitgroeide van een vaktenn tot een sleutelbegrip in het denken over de relatie tussen maatschappij en milieu. De Nederlandse
overheid heeft dit begrip overgenomen aIs motto, doelstelling en leidraad voor het
Nederlandse milieubeleid. In de NationaIe Milieubeleidsplannen (1, plus en 2) is het
begrip duurzame ontwikkeling nader uitgewerkt in drie doelstellingen: het sluiten
van stofkringlopen, energie-extensivering en kwaIiteitsbevordering. Met deze derde
ontwikkeling is een verinnerlijkingsproces op gang gekomen in de samenleving en
ook bij bedrijven. Dit proces heeft ook geleid tot de opvatting dat milieu en
economie niet langer tegenstrijdig hoeven te zijn.
Deze drie ontwikkelingen overlappen elkaar gedeeltelijk maar hebben uiteenlopende tijd-ruimtelijke schaIen en uiteenlopende maatschappelijke en culturele
karakteristieken. In ieder gevaI wijzen ze in dezelfde richting: de onderkenning van
de noodzaak voor de zorg voor het milieu en de verantwoordelijkheid daarvoor van
overheden, consumenten/burgers en bedrijven,
De recente aandacht voor milieuzaken in bedrijven en de zojuist genoemde verantwoordelijkheid uit zich o.a. in het invoeren van systematische milieuzorg en het
treffen van milieuvoorzieningen. Naast de wettelijk verplichte maatregelen die
bedrijven nemen, is er een toenemend aantaI bedrijven dat zelf oplossingen bedenkt
en vooruitloopt op milieu-eisen van de overheid. Zij zijn op een vernieuwende
manier bezig het onderwerp milieu in de bedrijfsvoering te betrekken en zoeken
daarbij aansluiting bij de eisen van de markt. In de bundel "Milieusuccessen" van
het Ministerie van Economische Zaken (1994) worden milieu-initiatieven van
bedrijven beschreven; deze initiatieven hebben betrekking op aIle fasen van de
bedrijfsvoering, op grote en kleine bedrijven en op bedrijven uit verschillende
bedrijfstakken, Een greep uit deze milieusuccessen.
Smiths Food Group (produktie van chips en droge snacks) heeft zijn overtollige biogas opnieuw ingezet bij de opwekking van energie door de bouw van
een warmtekrachi-installatie die primair biogas gebruikt als brandstof Voorts
zijn er maatregelen genomen om het watergebruik te optimaliseren. Het
water wordt op verschillende plaatsen in het produktieproces opnieuw
gebruikt. Genoemde maatregelen hebben tot een aanzienlijke reductie in
energie- en watergebruik geleid. Ook wordt nu met inkt op waterbasis
gewerkt om de verpakkingen te bedrukken; voorts wordt een hot-melt systeem
gebruikt voor het sluiten van de dozen, waardoor een aanzienlijke besparing
op het gebruik van milieubelastende lijmmiddelen bereikt wordt,
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Dow (produktie van bulkchemicalien

voor verwerking in de plastics industrie)

is actief op het gebied

van onderzoek

industriele verpakkingen.

Bijvoorbeeld

en ontwikkeling

van alternatieve

de "Plastic Inner Liner": een plastic

zak in stalen vaten die na gebruik makke/ijk

te verwijderen

is. Hierdoor

kunnen de vaten meerdere malen worden gebruikt, plakkerige produkten zijn
te verwijderen en afvalstoffen komen niet ongecontroleerd
van gist voor bakkerijen

in het milieu.

Gist-Brocades

(produktie

en antibiotica

farmaceutische

industrie) heeft het enzym fytase ontwikkeld. Dit enzym levert

bij toevoeging

aan varkensvoer

een betere benutting

voor de

van fosfaat

door de

varkens en daardoor een aanzienlijke reductie van het fosfaatgehalte
Hi-Do (produktie van kunststofprodukten)
mee afgedankt polyester
tot granulaattpoeder);

Koni (produktie
efficientere,

ontwikkelde een technologie waar-

kan worden hergebruikt.
dit poeder

vulstof of als laagwaardiger

wordt

Polyester wordt verwerkt

weer ingezet

als hoogwaardige

grondstof in het produktieproces.

van schokdempers)

heeft door een overschakeling

logistieker uitgekiende werkwijze verschillende

gen doorgevoerd.

in mest.

Als gevolg van een betere logistiek

op een

milieuverbeterin-

hoefde het produkt

minder vaak te worden ingevet waardoor al direct 2 van de 12 ontvettingsbaden (met 1, 1, 1,-trichlooretaan)

overbodig werden.

Oce-van der Grinten (produktie van kopieerapparaten
recentelijk een recyclingfabriek
teruggenomen

en -materialen)

heeft

in gebruik genomen.

In deze fabriek worden

en afgedankte apparaten gedemonteerd.

De onderdelen worden

gereinigd en geschikt gemaakt voor intern en extern hergebruik.

Nog slechts

4% resteert als afval dat voor ston of verbranding wordt aangeboden.
Ahold

(distributie

plastic draagtas

van food

en dagelijkse

non-food

dunner gemaakt waardoor per jaar

produkten)

heeft zijn

136.000 kg materiaal

minder wordt verwerkt, Bovendien bestaat de draagtas voor 98% uit secundair materiaal, afkomstig van afgedankt krimpfolie. Dit betekent een reductie
van 500.000 kg plastic op jaarbasis.
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Hoewel het milieu een relatief nieuw probleem

is voor bedrijven,

heel wat bedrijven maatregelen genomen, zo blijkt uit bovenstaande

hebben

voorbeelden.

Er

zijn echter nog geen, of althans weinig, systematische pogingen gedaan dit milieugedrag van bedrijven
raamwerk.

te begrijpen

en te verklaren

In deze studie wordt daartoe

vanuit een bestaand

een aanzet gegeven

theoretisch

en wei vannit

de

omgeving van bedrijven.
Het milieugedrag

probleem

van bedrijven

gezien en behandeld

wordt in deze studie als een managerial

en niet als een milieu-economiscb

probleem

markten en externe effecten. Er wordt niet vanuit de economische
neerd, maar vanuit organisatie-

en managementtheorie.

van

theorie gerede-

De door economen

gehan-

teerde opvatting dat beslissers een perfecte, logische, deductieve rationaliteit hebben,
maakt in deze studie plaats voor die van beperkte
Simon (1961) als voIgt gekarakteriseerd,
but only limitedly

rationaliteit.

mensen zijn

Dit begrip is door
"intendedly

veroorzaakt door de beperktheid van de intelligentie en redeneerkracht
de beschikbare

rational,

so". Dit gedrag wordt volgens March en Simon (1993/1958)

informatie,

beschikbare

tijd en mogelijkheden

van de mens,

om voorkeuren

te

ordenen. De neiging bestaat om het eerste acceptabele alternatief te kiezen, in plaats
van naar het beste te zoeken. Deze karakteristieken

in het besluitvormingsproces

noemen zij "cognitive limits on rationality" en het daarbijbehorende

gedrag "satisfy-

ing". Er is dus een discrepantie tussen de cognitive capaciteiten van managers en de
complexiteit

van het probleem

(Hendrikse

1995). Deze discrepantie

kan verkleind

worden door het vergroten van de cognitieve capaciteit en/of het verminderen
de complexiteit van het probleem. Milieuproblemen

van

zijn voor managers nieuwe pro-

blemen, waarvan de aard, omvang, moment van optreden en gevolgen niet bekend
en te overzien zijn. Hetzelfde geldt voor oplossingen
onmogelijk

om een volledige set van alternatieven

van deze problemen;

te kennen.

het is

Op grond van het

bovenstaande

wordt in dit onderzoek beperkte rationaliteit van managers (m.b.t.

onderkenning

en oplossing van milieuprobIemen)

1.2.

de

als uitgangspunt genomen.

Probleemstelling
De omgeving van bedrijven is de afgelopen jaren veranderd

lingen op rnilieugebied.

door ontwikke-

Dat betekent dat in de analyse van de omgeving die bedrij-

yen maken, o.a. ter bepaling van hun strategie, andere factoren moeten worden betrokken.

In tabel 1.1. is voor een aantal in de omgevingsanalyse

van belang zijnde

dimensies, het milieu naast de traditionele aspecten binnen die dimensies geplaatst.
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tabel 1.1. Milieufactoren in de omgevingsanalyse

dimensie

traditioneel

milieu

economisch

wisselkoersen
inflatie
economische groei

prijsontwikkelingen van water,
energie en overige natuurlijke
hulpbronnen

technologisch

R&D budgetten
nieuwe technologieen

schone technologie
versnelde veroudering milieubelastende technieken

sociaal

demografische ontwikkeling
nieuwe lifestyles
sociaallbestuurlijke vernieuwing

duurzame ontwikkeling
vergroening consument
mondige burger
producentenverantwoordelijkheid

Bron: Douma, De Groene en Haflcamp 1995.
Elk bedrijf za1 zich de vraag moeten stellen welke de milieu-invloeden
precies zijn, hoe deze invloeden de ondememing raken en welke de meest passende
(strategische) respons is.
De in de vorige paragraaf beschreven ontwikkelingen als bodemverontreiniging, vastlopen van de milieuwetgeving en het streven naar duurzame ontwikkeling,
komen van buiten op bedrijven af, het zijn dus exteme invloeden. Sinds de industriele revolutie zijn bedrijven met diverse ontwikkelingen in hun omgeving geconfronteerd; te noemen zijn massa-produktietechnologieen, de opkomst van de consumentenmarkten, de ontwikkeling van de informatietechnologie (Shrivastava 1992) en
ontwikkelingen zoals genoemd in tabel 1.1. Op deze gebeurtenissen is door bedrijyen op verschillende manieren gereageerd; door de eisen van deze nieuwe omgevingsinvloeden ontstond een spanning tussen de organisatie en de omgeving. Het
handel en van bedrijven was gericht op het wegnemen van de spanning zodat de
activiteiten van bedrijven weer in overeenstemming met die omgeving waren.
De bedrijfsomgeving en dan met name de relatie tussen deze omgeving en het
handelen en de structuur van bedrijven, is in de organisatietheorie een veel bestu-
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deerd onderwerp (o.a. Starbuck 1976, Prescott 1986, Miller 1987). Over het
primaat van de omgeving voor de strategieen van bedrijven wordt versehillend
gedaeht. Met name aanhangers van de populatie ecologie beweren dat de omgeving
de potentie van bedrijven bepaalt (Hannan en Freeman 1977). Andere onderzoekers
zien een organisatie meer als een gesloten, zelfreferentieel systeem, waarin de
omgeving gezien wordt als een ruis die door de besluitvormers in de organisatie
soms wei en so~ niet wordt gepercipieerd en omgezet in acties (Romme 1992).
Jemison's studie uit 1981 ondersteunde de opvatting van diverse onderzoekers dat de
omgeving een belangrijke rol speelt in het bepalen van aeties van organisaties, maar
voegt daar aan toe dat de rol van de strategiebepaler binnen organisaties ook niet
verwaarloosd mag worden.
Hoe ook over de rol van de bedrijfsomgeving gedaeht wordt, in de organisatietheorie wordt erkend dat er sprake moet zijn van een zekere fit tussen organisatie
en omgeving. De organisatie en de omgeving waarin deze functioneert moeten op
een of andere manier bij elkaar passen wil de organisatie levensvatbaar zijn
(Sehrama 1991). In de eontingentiebenadering wordt de noodzaak van afstemrning
tussen organisatie en omgeving benadrukt, wil er sprake zijn van een succesvolle
organisatie (Grandori 1987). Dit eongruentiedenken vormt het uitgangspunt voor
deze studie. De vraag is of er ook sprake is van een eongruentie tussen de "milieu"omgeving van bedrijven en de reaetie op de milieuproblematiek. Met andere woorden, is er sprake van een relatie tussen de "milieu"omgeving van bedrijven en de
aard van de milieumaatregelen die bedrijven treffen? Als vertrekpunt is gekozen
voor concepten en theoretische noties uit de organisatietheorie. In plaats van het
ontwikkelen van aparte verklaringseoncepten wordt aansluiting gezocht bij bestaande
theoretisehe kaders. AIleen dan zal het milieu gemtegreerd kunnen worden in de
theorievorrning en in de bedrijfsvoering.
De situatie en positie van de versehillende aetoren in de bedrijfsomgeving bemvloeden de respons van bedrijven op de milieuproblematiek. Over hoe deze bemvloeding
verloopt en op welke wijze bedrijven adequaat kunnen reageren op milieuproblemen
is nog niet veel bekend. In dit verband is ook de vraag relevant of bedrijven de
keuze hebben al dan niet op milieuproblemen te reageren.
De centrale probleernstelling luidt als volgt:
Milieu, voor bedrijven een nieuw probleem met een sterke exteme dimensie, verstoort de bestaande "fit" tussen bedrijf en omgeving. Met behulp
van welk type milieumaatregelen kan de "fit" hersteld worden?
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Deze probleemstelling valt in drie deelvragen uiteen:
1. Hoe ziet de milieuproblematiek voor bedrijven er uit en wat bebben bedrijyen tot nu toe gedaan aan de vermindering van (door ben veroorzaakte)
milieuproblemen?
2. Met bebulp van welk theoretiscb kader kan de omgeving van bedrijven gekarakteriseerd worden en hoe ziet de (milieu)bedrijfsomgeving er voor de
bestudeerde bedrijven uit?
3. Welke responsmogeJijkbeden bebben bedrijven om bun omgeving te beinvloeden en bun bedrijfsvoering te bebeersen en hoe zien deze er voor bet milieubeleid van de bestudeerde bedrijven uit?
De probleemstelling en deelvragen bevatten drie kernwoorden: milieuproblematiek, bedrijfsomgeving en milieubeleid. Het b~lang van het milieu voor
bedrijven kan beschreven worden aan de hand van de milieufuncties, de gebruiksmogelijkheden van het milieu voor bedrijven (Hueting 1974). De aantasting van
deze functies veroorzaakt milieuproblemen die aan de input-throughput-outputzijde
van het produktieproces voelbaar zijn. De overheid kan het gedrag van actoren beinvloeden met behulp van directe regulering, financiele regulering en sociale regulering (WRR 1992). Voorbeelden van deze laatste vorm zijn convenanten en bedrijfsinterne milieuzorg; in Nederland wint deze wijze van reageren op de milieuproblematiek aan belang (Van Someren e.a. 1993, Tussenevaluatie 1992), naast het treffen
van velerlei milieuvoorzieningen.
Over de omgeving van bedrijven is een aanzienlijke hoeveelheid literatuur voorhanden (Milliken 1987). Uit de modellen van analyse van de omgeving (Lenz en
Engledow 1986) wordt in deze studie gekozen voor een combinatie van de organization field benadering (o.a. Kast en Rosenzweig 1979) en de resource dependence
benadering (o.a. Aldrich 1979 en Pfeffer en Salancik 1978). Het begrip omgeving
wordt in de literatuur veelvuldig gebruikt, maar de operationalisering ervan is
bepaald niet eenduidig. De operationalisatie van Dess en Beard (1984), waarbij de
omgeving gekarakteriseerd wordt aan de hand van de begrippen onzekerheid en
afhankelijkheid, vormt een goed vertrekpunt voor de empirische invulling van het
begrip omgeving.
Over de respons van bedrijven zijn aanknopingspunten te vinden in de omvangrijke
hoeveelheid strategieliteratuur. Onderscheid moet gemaakt worden tussen de
mogelijkheid om de activiteiten van een organisatie te behe~en
en de activiteiten
van actoren in de omgeving te beinvloeden. Analoog aan dit onderscheid is er
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en bemvloedingsmaatregelen.

zijn van de keuzevrijheid

milieuproblemen

te reageren.

Hoe bedrijven

Zijn bedrijven

verplicht

bepaalde

nemen of kan een keuze gemaakt worden uit diverse alternatieven.
zich permitteren

geen milieumaatregelen

groot? Dit vraagstuk van determinisme
hoofdstuk aan de orde gesteld.
Inherent aan de probleemstelling,

reageren kan

die bedrijven hebben om al dan niet op
maatregelen

te

Kan een bedrijf

te nemen of is de druk uit de omgeving te
en strategische

keuze wordt in het respons-

wordt het intern functioneren van bedrijven

min of meer buiten beschouwing gelaten. Dat betekent dat gekozen wordt voor een
structurele

in plaats van een procesmatige

aanpak; bij de laatste benadering

wordt

juist wel binnen bedrijven gekeken en dan met name naar interne besluitvormingsprocessen.

In die zin vormt dit onderzoek een aanvulling op andere en nog in gang

zijnde onderzoeken

(Bouma 1995 en Ten Heuvelhof e.a. 1994). Uiteraard is een be-

nadering waarbij zowel naar de rol van omgeving als naar die van interne besluitvorming gekeken wordt in het begrijpen en verklaren van milieuhandelen
maar zo'n integratieve

vollediger,

benadering is in dit stadium van onderzoek nog niet moge-

lijk.

1.3.

Plaatsbepaling van het onderzoek
Het in 1989 verschenen rapport van de Raad voor het Milieu- en Natuuron-

derzoek

(RMNO)

grarnmeringsstudie

"Milieumanagement

bij bedrijven"

is op te vatten als een pro-

van het onderzoek met als thema bedrijf en milieu. De aanbeve-

lingen luidden:
1. het in kaart brengen van de interne en externe actoren faetoren (actoren),

die

bepalen hoe bedrijven omgaan met het milieu, alsmede de wijze waarop de overheid invloed kan uitoefenen op deze faetoren;
2. onderzoek naar de stimuleringsmogelijkheden
3. uitvoeren van praktijkgeriehte

die de overheid heeft;

studies m.b.t. het verder ontwikkelen van milieu-

zorgsystemen;
4. onderzoek naar de economisehe randvoorwaarden

bij bedrijfsmilieuzorg;

5. onderzoek

naar oplossingen voor bedrijven die geen milieufunetionaris

hebben;
6. onderzoek

naar de psyehologische

en soeiologisehe

faetoren

(kunnen)

die een drempel

kunnen vormen bij de implementatie van milieuzorg;
7. inventarisatie
milieu-aspeeten

van eisen die door versehillende
door het bedrijf worden gesteld;

partijen aan verslaglegging

inzake
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8. onderzoek naar het bestaan en functioneren van milieu-checklists in de praktijk en
de brede toepasbaarheid daarvan.
Sinds het verschijnen van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan en de
"Notitie Bedrijfsinteme Milieuzorg" in 1989 is bedrijfsinteme milieuzorg in
Nederland op gang gekomen, evenals het onderzoek daarnaar. Het onderzoek kent
een grote varieteit aan invalshoeken, diepgang en methodiek. De meeste studies zijn
verkennend en hebben een casuistisch karakter; een uitzondering hierop wordt
gevorrnd door de evaluaties van de stand van zaken van bedrijfsinteme milieuzorg
(de O-meting in 1990 door IVA (Calkoen en ten Have 1991) en de Tussenevaluatie
in 1992 door KPMG en IVA (Van Someren 1993) die een representatief beeld
geven van de stand van zaken van bedrijfsinteme milieuzorg.
Een kort en dus onvolledig overzicht van onderzoeken in de afgelopen jaren,
ingedeeld volgens de acht onderwerpen uit de programmeringsstudie:
1. onderzoek naar de motieven van milieumanagement en de houding van managers
op dit punt (van der Woerd e.a. 1990, Hafkamp en Molenkamp 1990, Schot e.a.
1991, Schmidheiny 1992), artikelen in bet tijdschrift Business Strategy and the
Environment), onderzoek naar interne besluitvorming m.b.t. milieu-investeringen
(Bouma 1995);
2. onderzoek naar instrumenten van de overheid (o.a. Opschoor en Vos 1989, WRR
1992);
3. studies naar het invoeren van bedrijfsinterne milieuzorg(systemen) (Bressers e.a.
1991, Hofstra e.a. 1990, BSI 7750, ISO), verklaringsmodellen voor milieumanagement (De Bruyn, Lulofs 1995, Oostra 1994), onderzoek naar de mogelijkbeden
van integratie van milieuzorg met kwaliteit- en arbozorg(systemen) (Zwetsloot
1992, 1994, Maas en Doeleman 1994). Voorts zijn de milieuproblemen voor diverse bedrijfstakken in kaart gebracht en de mogelijke oplossingen voor deze problemen aangegeven: de grafische industrie (Le Blansch 1993, Groen 1994), de
chemische industrie, de metaalindustrie;
4. onderzoek naar de haalbaarheid van preventieprojecten (PRlSMA-studies 1991,
PROSA-studies 1993), kosten-baten/analyses van milieumaatregelen (PRISMA
1991, White e.a.1991, De Groene en de Haan 1993, Van der Veen en Van den
Nieuwenhof 1994);
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5. onderzoek naar de problematiek van invoeren van bedrijfsinteme milieuzorg in
het midden- en kleinbedrijf (o.a. studies van het Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (ElM 1995), studies en handboeken van brancheorganisaties a1shet KVGO, BOVAG, FME, VVVF);
6. onderzoeken naar psychologische en sociologische factoren bij de implementatie
van milieuzorg (ElM 1995, Groen 1994);
7. onderzoek naar de mogelijkheden van milieurapportages en milieu-accountancy
(Piet 1995, Facilitaire Organisatie Industrie 1995);
8. milieu-checklists zoa1sde KPMG-Milieutoets (1992).
Na het verschijnen van de onderzoeksprogrammering is op een aanta1 andere
terreinen ook onderzoek op gang gekomen: rnilieumarketing-onderzoek (o.a.
Driessen en Verha1len 1994), onderzoek naar milieuvriendelijke produktontwikkeling (PROMISE 1994), levenscyclus-ana1yses en integraa1 ketenbeheer (studies van
Centrum voor Milieukunde Leiden, Cramer 1995), onderzoek naar de rol van technologie in de oplossing van milieuproblemen (o.a. Kemp 1993, TNO/STB) en
onderzoek naar werknemersbetrokkenheid bij de invoering van milieuzorg (Cramer
en Roes 1992, Buijs en Hofman 1993, De Bruijn 1993). Uit dit overzicht blijkt dat
een groot aanta1 van de aanbevelingen uit de RMNO-programmeringsstudie uitgevoerd is of nog in uitvoering is. Een onderdeel van het eerste punt, het in kaart
brengen van exteme actoren die bepa1en hoe bedrijven omgaan met het milieu, is
onderwerp van deze studie. Er zijn in de afgelopen jaren weI enige studies geweest
over de verstoring van de relatie bedrijf-omgeving, maar deze waren verkennend
(Schot e.a. 1991) en nauwelijks gebaseerd op een theoretisch kader (Schmidheiny
1992).
In zijn artikel "The meaning of greening: a plea for organizationa1 theory"
pleit Gladwin (1993) voor meer theorieontwikkeling en -toepassing in duurzaamheidsonderzoek. Dit onderzoek moet meer "theory-driven" worden. In dit verband
stelt hij dat er veel te winnen is van het gebruik en toepassing van organisatietheorieen die a1 ontwikkeld zijn of zich snel ontwikkelen. Om het duurzaamheidsonderzoek een volwaardige plaats te verschaffen naast ander onderzoek, dient het volgens
Gladwin aan drie wetenschappelijke criteria te voldoen, nl.: adequate beschrijving
en classificatie, generaliseerbaarheid van resultaten en voorspelbaarheid van
conclusies. Veel duurzaamheidsonderzoek voldoet daar thans niet aan. Bovendien
kenrnerkt het huidige onderzoek zich door de volgende zaken: het ontbreken van
precieze definities en kwalitatief hoogstaand empirisch onderzoek, causa1e relaties
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met betrekking
toetsbare

tot "greening"

hypothesen

ontbreken

in bedrijven
evenals

worden

niet onderkend,

cross-bedrijfstakonderzoek.

empirisch

Voorts

wordt

dynarniek in de studies gemist, algemene modellen ontbreken en wetenschappers
derzoeken

on-

nog al eens vanuit een bepaalde ideologie. Deze wensenlijst van Gladwin

is behoorlijk

ambitieus

en aan alle wensen kan in een proefschrift

onmogelijk

voldaan worden. In deze studie wordt uiteraard gestreefd naar het bereiken van de
door Gladwin genoemde

wetenschappelijke

criteria.

In het laatste hoofdstuk

van

deze studie worden de aanpak en resultaten tegen het lijstje van Gladwin gehouden.
De wetenschappelijke

relevantie

en inpassen van de milieucomponent
tietheorie

van dit onderzoek ligt in het uitbreiden van

in de theoretische concepten van de organisa-

en op grond daarvan het begrijpen en verklaren van het milieuhandelen

van bedrijven.

Het als gevolg daarvan voortbouwen

operationaliseringen

van de begrippen

eveneens wetenschappelijk
De maatschappelijke
milieuhandelen

omgeving

op en toepassen van bestaande
en respons op de omgeving

is

van belang.

relevantie

ligt ook in het begrijpen

en verklaren

van het

van bedrijven. Voorts in het inzicht krijgen in de rol van het milieu

in de bedrijfsomgeving

en de wijze van inspelen daarop van bedrijven.

Voor de

overheid biedt inzicht in de interactie van bedrijven en hun omgeving mogelijkbeden
voor een gerichte benadering van bedrijven en van actoren in de omgeving.
algemeen

is te verwachten

zowel als de overheid,

dat inzichten

aangrijpingspunten

effectief en efficient instrumentarium
1.4.

Aanpak

verkregen

en structuur

Uit de probleernstelling

uit dit onderzoek,

bieden voor het ontwikkelen

Meer

bedrijven
van een

voor de aanpak van milieuproblemen.

van het onderzoek
vloeiden drie deelvragen voort: over de milieuproble-

matiek, de omgeving van bedrijven en de respons van bedrijven op de milieuproblematiek. Aan elk van deze drie vragen wordt een theoretisch en een empirisch hoofdstuk besteed.
In hoofdstuk

2 wordt de miJieuproblematiek

het milieu bedoeld en wat zijn milieuproblemen?

aan de orde gesteld. Wat wordt met
Het Nederlandse rnilieubeleid komt

in dit hoofdstuk aan de orde, zowel in algemene zin als met betrekking
Yen. Het empirische hoofdstuk over de milieuproblematiek
milieuproblemen

tot bedrij-

is hoofdstuk 5, waar de

van de onderzochte bedrijven besproken worden.

Het vraagstuk van de omgeving van bedrijven

komt in hoofdstuk 3 wat de theorie

betreft aan de orde en in hoofdstuk 6 voor wat betreft de empirie. Ingegaan wordt
op het onderscheid organisatie-omgeving,

de definiering van het begrip en met name

Inleiding
de operationalisering
De gevonden
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van het begrip omgeving wordt uitgebreid aan de orde gesteld.

operationalisering

wordt toegepast

op de case-bedrijven;

zowel voor de integrale als voor de milieu-omgeving
De res pons van bedrijven

op hun omgeving

de orde en voor de case-bedrijven
instrumenten

op de interne

gedaan.

komt theoretisch in hoofdstuk 4 aan

in hoofdstuk

omgeving

dit wordt

7. N agegaan wordt met welke

en met welke

op de externe

omgeving

ingespeeld kan worden en of deze ook gelden voor de milieurespons.
Als de milieuproblemen
geanalyseerd

beschreven

zijn in hoofdstuk

2, de (bedrijfs)omgeving

is in hoofdstuk 3 en de respons van bedrijven in hoofdstuk 4, zal aan

pet einde van hoofdstuk 4 het onderzoeksmodel
zoeksmodel

is dus afgeleid uit theorieen

weergegeven

m.b.t.

worden.

de omgeving

Dit onder-

van bedrijven

en

theorieen m.b.t. de respons van bedrijven.
Vervolgens worden uit de literatuurstudie
geformuleerd.

en de milieuliteratuur

een aantal stellingen

In het empirisch gedeelte wordt nagegaan of deze stellingen door de

praktijk bevestigd worden. Dit empirisch gedeelte zal bestaan uit de uitvoering van
tien case-studies bij bedrijven uit een aantal sectoren. In deze studie wordt de casestudy methodiek gehanteerd omdat het milieuzorg-onderzoek
van waarom en hoe-vragen
nader gemotiveerd,
probleemstelling
bepaalde

bevindt.

In hoofdstuk

5 wordt deze methodiek-keuze

evenals de keuze voor de 10 onderzochte

te kunnen beantwoorden

mate van milieuvervuiling

veroorzaken.

achterhaald.

van de 10 casebedrijven

hen veroorzaakte

Om de

bedrijven een

Dit is geoperationaliseerd
milieuzorgsysteem

Ook moeten de bedrijven al een zeker milieubeleid
de hand van diverse bronnen

bedrijven.

moeten de te onderzoeken

bedrijven te kiezen die in 1995 een bedrijfsintern

beschrijving

zich nog in het stadium

door

moeten hebben.

hebben; deze informatie is aan

In hoofdstuk

5 wordt ook een korte

gegeven alsmede een overzicht van de door

milieuproblemen.

Hoofdstuk 6 en 7 bevatten de resultaten van de empirische studie. De bedrijfsomgeving van de onderzochte bedrijven wordt gekarakteriseerd,

zowel integraal als voor

het milieu. Vervolgens worden de genomen milieutnaatregelen
beoordeeld

besproken,

en wordt

of het ontwikkelde theoretische concept empirisch ondersteund wordt. In

het laatste hoofdstuk volgen de conclusies, aanbevelingen en een slotbeschouwing.
Figuur 1.1. op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de samenhang tussen
de verschillende

hoofdstukken.

In deze studie worden de termen organisatie,

bedrijf

en onderneming

als synonie-

men gehanteerd, hoewel ze in strikte zin een verschillende betekenis hebben.
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figuur 1.1. Opbouw van de studie
hoofdstuk 1
aanleiding,
plaatsbepaling en
probleemstelling

theorie

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

milieuproblematiek
als faktor in de
bedrijfsvoering

de omgeving van
de bedrijven

de respons van
bedrijven op
hun omgeving

Conceptueel model

empirie

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

hoofdstuk 7

methodologie
de milieuproblematiek
beschreven

de omgeving van
de bedrijven
getypeerd

de respons van
bedrijven op de
milieuproblematiek

hoofdstuk 8
samenvatting,
conc1usies en
slotbeschouwing

2

DE MILIEUPROBLEMATIEK

ALS FACTOR IN DE

BEDRlJFSVOERING
2.1.

InIeiding

De begrippen milieu en milieuproblemen worden veelvuldig gebruikt in het
dagelijks spraakgebruik en in wetenschappelijke literatuur. Er lijkt een communis
opinio te bestaan over de betekenis van deze termen. Voor een studie als deze is het
echter noodzakelijk deze begrippen te definieren en te operationaliseren. Voorts is
het van belang expliciet aandacht te besteden aan de betekenis van het milieu voor
bedrijven. Daarmee wordt het kader geschetst waarbinnen de probleemstelling van
dit onderzoek opgelost dient te worden.
De aandacht en zorg voor het milieu wordt ingegeven doordat er milieuproblemen
zijn. In de signalering en de oplossing van milieuproblemen speelt de overheid een
grote rol. Milieuproblemen hebben weliswaar een aantal gemeenschappelijke oorzaken (zie 2.3.1.) maar manifesteren zich in velerlei vormen en hebben verschillende
consequenties voor diverse actoren. Individuele bedrijven kunnen vanwege hun
beperkte rationaliteit de aard en omvang van milieuproblemen niet overzien en voor
de oplossing van milieuproblemen is de rol van de overheid als coordinator noodzakelijk. Het is daarom onvermijdelijk om in dit hoofdstuk uitgebreid aandacht te
besteden aan de rol van de overheid in de oplossing van milieuproblemen.
Het Nederlandse beleid voor de aanpak van de milieuproblemen is vorm gegeven in
de Nationale Milieubeleidsplannen (NMP's); het eerste NMP verscheen in 1989, het
NMP + in 1990 en het NMP 2 in 1993. Het eerste NMP bevat een strategie voor
het milieubeleid voor de middellange termijn. Het bevat vele beleidsacties die
noodzakelijk zijn om een duurzame ontwikkeling te bereiken. Het NMP+ bevat een
intensivering van het beleid teneinde de geformuleerde doelstellingen eerder te
bereiken. Het NMP 2 is vooral gericht op de uitvoering van het milieubeleid; naast
een beleidspakket inclusief aanvullend beleid wordt in dit NMP het begrip duurzame
ontwikkeling geconcretiseerd. Begrippen als milieugebruiksruimte, duurzaam produceren en duurzaam consumeren worden in de komende jaren verder uitgewerkt.
Naar de mening van de WRR (1992) heeft de overheid met het NMP 1 blijk gegeven van een enorme beleidsambitie. Naast het inlossen van een hypotheek uit het
verleden (het ongedaan maken van verspilling, vervuiling en afwenteling) moet
voorkomen worden dat een hypotheek gelegd wordt op de volgende generaties.
In dit hoofdstuk wordt eerst het begrip milieu en de betekenis daarvan voor
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bedrijven

besproken.

Daarna,

in paragraaf

NMP's een scbets van de milieuproblemen
gebeel als voor bedrijven.
dering

en oplossing

2.3.,

In paragraaf 2.4. komen de mogelijkbeden

van milieuproblemen

aan de orde.

ingegaan op de ernst van milieuproblemen
inspanningen

wordt aan de band van o.a. de

gegeven, zowel voor de maatscbappij als

die van bedrijven gevraagd

Daarbij

voor vermin-

wordt expliciet

voor bedrijven en de veelal ambitieuze
worden dan weI die bedrijven zicb zelf

stellen. In aile gevallen moet bet (milieu) gedrag van bedrijven veranderen.
de mogeIijkbeden
interne

ter verandering

milieuzorg

in de vorm

van bet (milieu)gedrag
van milieuzorgsystemen.

miIieuzorg een belangrijke pijler in bet milieubeleid
gescbiedenis en stand van zaken van bedrijfsinteme

Een van

van bedrijven is bedrijfsOmdat

bedrijfsinterne

is, worden in paragraaf 2.5. de
milieuzorg bebandeld.

Dit hoofdstuk is ook te zien als een "state of tbe art" van bet milieubeleid
voor en door bedrijven en de ontwikkelingen
een bescbrijvend

boofdstuk;

bet beschrijvende

daarin. In die zin is bet voornamelijk
karakter

stand van zaken in het milieukunde/milieumanagement
kenmerkt
inductieve

door een nauwelijks

ontwikkelde

aanpak (zie ook hoofdstuk

bangt ook samen met de
onderzoek,

theorievorming

1) (Beale

dat zich (nog)

en een voomamelijk

1980, Lowe 1980, Welford

en

Gouldson 1993).

2.2.

Het begrip milieu en het belang daarvan voor bedrijven
Het begrip milieu in de milieuwetenschappen

is afkomstig uit de ecologie;

deze boudt zicb bezig met de relatie tussen organismen
Haes 1989), Hier wordt echter een beperking

en hun omgeving (Udo de

aangebracht:

van de mens en niet dat van een willekeurig organisme.

het gaat om het milieu

Bovendien gaat het om het

fysieke milieu en niet het sociale milieu. Vol gens het Basisboek milieukunde (Udo
de Haes 1989) is het milieu te omschrijven als "de fysieke, niet-levende en levende
omgeving van de mens waarmee deze in een wederkerige relatie staat": Volgens de
definitie is er sprake van een wederkerige
om de fysieke omgevingscomponent

relatie; dit duidt op interactie.

van bedrijven,

in tegenstelling

Het gaat

tot de niet-

fysieke omgeving van bedrijven die in het volgende hoofdstuk aan de orde komt.
Het milieu kan op diverse niveaus beschreven worden, n1. Iandschappen,
men, compartimenten

en factoren en componenten

studie is het compartimentsniveau
uit de compartimenten

ecosyste-

(Udo de Haes 1989). Voor deze

van belang: diverse ecosystemen zijn opgebouwd

water, bodem en lucht en organismen.

Het is niet de toestand van het milieu op zich die van belang is in dit onderzoek; het
gaat om de betekenis die het milieu voor de mens (of groepen mensen) heeft. Dat
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betekent dat er een normatief element in de omschrijving van het begrip milieu zit.
Er is een binding aan menselijke behoeften en verlangens (Udo de Haes 1989).
Ter operationalisering
(1974)

een

handvat

van het begrip milieu kan de benadering

bieden.

Hueting

waarmee hij de gebruiksmogelijkheden

In de rnilieucomponenten
onderscheiden

worden.

verschillende
ponent

water,

kwaliteitseisen
agrarisch

milieucornponent

bodem

en lucht kunnen

beg rip

van Hueting
milieufuncties,

verschillende

van functies stelt bepaalde,

aan een rnilieucomponent.

water,

het

die het milieu voor de mens heeft, bedoelde.

Elke aanwending

water zijn bijvoorbeeld

proceswater,

introduceerde

drinkwater,
vaarwater

Functies van de milieucom-

koelwater,

spoel- en transportwater,

en water als stortplaats

bodem levert grondstoffen,

functies

vaak sterk

van afval.

De

neemt allerlei stoffen op, biedt ruimte

voor functies als wonen, werken, verkeer en industrie, dient als opslagplaats
stortplaats van afval. Bij functies van de milieucomponent

en als

lucht kan gedacht worden

aan lucht als factor voor het menselijk leven, lucht als factor in de agrarische sector
en lucht als medium dat material en herbergt.
Milieufuncties

zijn van groot belang voor bedrijven

in het transformatie-

proces, maar ook bij het verkrijgen van inputs en het verschaffen van outputs aan de
omgeving. Of zoals Nentjes (1989) de rnilieufuncties omschrijft als:
produktiemiddel

bijvoorbeeld

leverancier

van grondstoffen,

voedingsbodem

voor

agrarische produktie;

consumptiegoed

bijvoorbeeld recreatie, voorwaarde voor leven op aarde;

opnemer van afval van produktie- en consumptieprocessen.
Voor bedrijven zijn milieufuncties
hun doelstelling.

van cruciaal belang voor het bereiken van

De relatie input-throughput-output

is voor een produktiebedrijf
Aan de inputzijde

met het accent op rnilieufuncties

in figuur 2.1. op de volgende bladzijde weergegeven.
staan hulpbronnen

voor een bedrijf. Tijdens het produktieproces,

vermeld;

zij zijn produktiemiddelen

de throughput, ontstaan emissies naar

lucht, bodem, water. Bovendien kunnen geluid, stank en geur ontstaan en er kunnen
zich rampen voordoen.
bijvoorbeeld
ceert.

Deze emissies worden opgenomen door het milieu. Doordat

de lucht emissies opneemt kan een bedrijf produceren

zoals dit produ-
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figuur 2.1. Milieufuncties

in relatie tot een produktiebedrijf

luchtverontreiniging
rampen

hulpstof
grondstof
energie
water

straling
geluid

~
gereed produkt/halffabrikaat

~
PRODUKTIEPROCES

afvalstoffen

>
>

watervervtrilUng
bodemvervuiling
Bron: Hiddink (1987), bewerkt.
Aan de outputzijde ontstaan gereed produkt en afvalstoffen.

De bodem en het water

nemen deze stoffen op. Dus zowel aan de throughputzijde

als aan de outputzijde

heeft het milieu de functie van opnemer van afval van produktie- en consumptieprocessen.

Overigens is een strikte scheiding van throughput

oogpunt niet altijd mogelijk; zo ontstaan afvalstoffen

en output vanuit milieu-

ook tijdens het produktiepro-

ces. Achter de verschillende

functies gaan organisaties

worden door toeleveranciers

geleverd, water en energie door nutsbedrijven.

produkt

wordt door consumenten

bedrijven,

afvalwater

afgenomen,

schuil: grond- en hulpstoffen

afvalstoffen

door nutsbedrijven/waterschappen.

Gereed

door afvalverwerkende

Geluid en stank beinvloe-

den naast eigen werknemers ook omwonenden.
De conclusie
bedrijven:

2.3.

van deze paragraaf

is dat milieufuncties

van levensbelang

zijn voor

zonder hen kan geen enkel bedrijf (over)leven.

Milieuproblemen
Milieuproblemen

zijn te omschrijven

als de verminderde

functievervulling

van het milieu als gevolg van het menselijk handelen (Hueting 1974). Vol gens het
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Basisboek Milieukunde (Udo de Haes 1989) is er sprake van milieuproblemen als
grotere maatschappelijke eenheden (groepen individuen of hun organisaties) een
bepaald milieugevolg van een activiteit als negatief ervaren. Milieuproblemen zijn
dus maatschappelijke, niet individuele problemen, die het gevolg zijn van neveneffecten van menselijke activiteiten. Het NMP spreekt over milieuproblemen als er
negatieve effecten (kunnen) optreden voor de waarden die aan het milieu en aan de
te beschermen objecten in het milieu worden toegekend. Hoewel steeds anders gesteld, wijzen de genoemde omschrijvingen alle op de verminderde functievervulling
van het milieu.

Door functieverliezen worden bedrijven geconfronteerd met de gevolgen van
een bepaald gebruik van milieufuncties. Zo kan door een intensief gebruik van de
bodem als stortplaats deze niet meer of slechts gedeeltelijk een functie hebben als
ruimte voor gebouwen. Op deze wijze treedt er concurrentie tussen milieufuncties
op. Hetzelfde geldt voor het veelvuldig gebruik van water als lozingsmiddel;
verontreinigd water kan alleen na reiniging gebruikt worden als spoelwater. Dus
door de ene milieufunctie op een bepaalde wijze te gebruiken kan van de andere
slechts tegen betaling gebruik gemaakt worden. Op deze wijze verandert het gebruik
van het milieu als free good; schaarste aan milieufuncties ontstaat.
Milieuproblemen kunnen ingedeeld worden naar type ingreep dat de problemen veroorzaakt. De problemen zijn dan als verontreiniging (door toevoeging van iets),
uitputting (door verwijdering van iets) en als aantasting (door verandering van
iets) te beschouwen (Udo de Haes 1989). In het vervolg van deze paragraaf wordt
deze indeling van milieuproblemen gehanteerd.
Op het ontstaan van milieuproblemen wordt in deze studie niet ingegaan.
Volgens de WRR (1992) ontstaan milieuproblemen doordat het milieu niet of onvoldoende meeweegt in het keuzegedrag van producenten en consumenten. De kosten
van milieuverslechtering, dus het verlies aan milieufuncties, spelen een te geringe
rol in de besluitvorming van actoren. Voor een uitgebreide behandeling van het
ontstaan van milieuproblemen, raadplege men de milieu-economie literatuur (bijvoorbeeld Ayres en Kneese (1969), Daly (1973), James et al. (1978), Pearce en
Turner (1990), Basisboek Milieu-economie (1994».
In het vervolg van deze paragraaf worden milieuproblemen nader geconcretiseerd; dit gebeurt in de eerste plaats vanuit de optiek van de samenleving als geheel
en in de tweede plaats vanuit de bedrijfsoptiek.
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2.3.1. Maatscbappelijke milieuproblemen
Milieuproblemen

vertonen een samenhang en kennen gemeenschappelijke

Het NMP 1 noemt drie gemeenschappelijke

oorzaken.

oorzaken, nl.:

1. bet openbreken of veranderen van stofkringlopen;
2. bet intensiever gebruiken van energie;
3. bet verwaarlozen van de kwaliteitsaspecten in produktieprocessen
produkten.
Ad 1 Milieuproblemen
versnelling

hebben

van natuurlijke

nieuwe

stofstromen

tot gevolg

stofstromen op een latere tijdschaal.

en bij

en veroorzaken
Doordat er onvol-

doende greep is op de kringloop die stoffen doormaken (van winning tot definitieve
afvalverwerking)

is er voortdurend

sprake van "lekverliezen"

waardoor

stoffen op

het verkeerde moment, op de verkeerde plaats of in de verkeerde vorm in het milieu
terechtkomen
Ad 2

(NMP 1 blz, 61).

Het gebruik van fossiele energiebronnen

neemt toe. De directe gevolgen hier-

van zijn toenemende emissies van verzurende stoffen, CO2 en toenemende afvalstromen. De activiteiten die door een vergroot energieverbruik

mogelijk worden veroor-

zaken zelf ook weer emissies. Ook kan de winning en het transport van energiedragers tot ernstige gevolgen voor het milieu leiden.
Ad 3

De verwaarlozing

van kwalitatieve aspecten openbaart zich in de verkorting

van de levensduur van produkten,
ren en de vermindering

de verkleining van de mogelijkbeid

van de mogelijkbeid van hergebruik.

Deze indeling kan vertaald worden naar de categorisering
men aan de hand van de in de vorige paragraaf gehanteerde
van

input-throughput-output,

aantasting

om te rep are-

nl. het gebruik

van de milieukwaliteit

van

en de problematiek

van milieuproble-

indeling naar proces

natuurlijke

hulpbronnen,

van afvalstoffen

de

en produkten

(zie figuur 2.1.). In het schema op de volgende bladzijde is dit verder uitgewerkt.
Het openbreken
gebruik van natuurlijke

of veranderen

van stofkringlopen

hulpbronnen,

met de aantasting van de milieukwaliteit

met het ontstaan van afvalstromen.
met natuurlijke
kwaliteit:

hulpbronnen

heeft te maken met het
en

Het intensiever gebruik van energie heeft ook

te maken, maar ook met de aantasting van de milieu-

door de produktie van energie ontstaat uitstoot van o.a. CO2 enlof wordt

straling veroorzaakt.

Het verwaarlozen

met de aantasting van de milieukwaliteit

van kwaliteitsaspecten
als met afvalstoffen

heeft zowel te maken
en produkten.

tijdens de produktie (throughput) als daarna (output) ontstaan milieu-effecten,

Zowel
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figuur 2.2. Een indeling van milieuproblemen

milieuproblemen

indeling NMP

input
(v66r het bedrijt)

natuurlijke hulpbronnen

stofkringlopen
energiegebruik

throughput
(in het bedrijt)

milieukwaliteit

kwaliteitsaspecten
energiegebruik
stofkringlopen

output
(na het bedrijt)

afvalstoffen en produkten

kwaliteitsaspecten
stofkringlopen

input, throughput,

output

De NMP-indeling in drie gemeenschappelijke oorzaken is dus geen indeling in
elkaar uitsluitende categorieen; daardoor is de NMP-indeling niet erg doorzichtig en
brengt problemen met operationalisering met zich mee. In deze studie wordt
uitgegaan van de indeling natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en afvalstoffen en
produkten.
In de NMP's wordt een thematische aanpak van het milieubeleid gevolgd. De
milieuproblemen zijn in acht therna's uitgewerkt; in tabel 2.1. op de volgende
bladzijde wordt dit weergegeven.
Ook deze 8 zogenoemde "verthema's zijn weer in te delen volgens het
onderscheid input-throughput-output. Verspilling heeft te maken met de uitputting
van natuurlijke hulpbronnen (input), de verandering van klimaat, verzuring, vermesting, verspreiding, verstoring en verdroging ontstaan door het produktieproces, de
throughput. De verwijdering heeft betrekking op het verwijderen van afvalstoffen,
de fase na het bedrijf dus, de output.
De in de tabel genoemde milieuproblemen beinvloeden stuk voor stuk de milieufuncties. In de meeste gevallen wordt de milieucomponent lucht aangetast; hiervan is
sprake bij de verandering van het klimaat, verzuring, verspreiding, verwijdering en
verstoring. De milieucomponent bodem wordt met name beinvloed door de vermesting, verspreiding, verwijdering, verdroging en verspilling. De milieucomponent
water tenslotte wordt aangetast door vermesting, verspreiding, verwijdering en
verdroging.
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tabel 2.1. De tbema's uit bet NMP

ThemaNMP

Omscbrijving

l. verandering van klimaat

problematiek van de afbraak van de ozonlaag en het
broeikas-effect

2. verzuring

verzuring aIs gevolg van uitstoot verzurende stoffen
zwaveldioxide (S00, stikstofoxyden (NO.), ammoniak
(NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Veroorzaakt aantasting bossen en natuurgebieden

3. vermesting

ophoping van voedingsstoffen in water en bodem veroorzaakt door fosfor (P) en stikstof (N). Veroorzaakt
aantasting functies water en bodem

4. verspreiding

verspreiding van groot aantaI milieubelastende stoffen,
organische verbindingen, zware metaIen en radioactieve
stoffen die individueel of tezamen risico's voor mens en
milieu met zich mee kunnen brengen

5. verwijdering

probleem van ontstaan van vaste en vloeibare afvaIstromen en problemen binnen afvalverwijderingsstructuur

6. verstoring

verstoring kwaIiteit woon- en leefmilieu als gevolg van
geluid, stank, trillingen, exteme veiligheid en lokale
luchtverontreiniging op woon- en leefldimaat

7. verdroging

verdroging bodem door gebruik grondwater door landbouw en verlaging grondwaterpeil

8. verspilling

aantasting draagvermogen
milieuvoorraden

Deze

milieuproblemen

ondervinden
blijken.
lende

die maatschappelijk

mede de consequenties

manieren

manifesteren

raken

ook de bedrijven,

er van zoaIs uit de volgende

De conc1usie van deze paragraaf

(kunnen) zijn.

leven,

van het milieu en aantasting

is dat milieuproblemen

paragraaf

zij
zal

zich op verschil-

en in aIle stadia van produktieprocessen

voelbaar
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2.3.2. Milieuproblemen van bedrijven
Bedrijven veroorzaken milieu-overlast door het op de markt brengen van
milieu-onvriendelijke of gevaarlijke produkten en door hinder, gevaar of schade als
gevolg van gebruikte stoffen en/of produktiemiddelen (Ruwel 1991). In het NMP 1
wordt erop gewezen dat afwentelingsmechanismen bij het ontstaan van milieuproblemen een belangrijke rol spelen. De volgende factoren zijn van invloed op het
voortbestaan van het afwentelingsmechanisme (geldt niet alleen voor bedrijven maar
ook voor andere actoren):
- het niet direct waarnemen van de effecten van handelingen;
- het onzeker zijn of effecten zullen optreden;
- het niet direct zichtbaar zijn van de positieve gevolgen van (individuele) milieumaatregelen;
- het ontbreken van alternatieven;
- de gedachte dat de eigen bijdrage aan de milieukosten relatief gering is;
- het economisch of sociaal beloond worden van afwenteling van milieukosten
(ondermeer als gevolg van intemationale concurrentieverhoudingen);
- het zwaarder laten wegen van de negatieve korte termijn economische effecten
van milieumaatregelen.
Stuk voor stuk zijn dit factoren die te maken hebben met beperkte rationaliteit van ondernemers. Ondernemers hebben geen of weinig inzicht in de effecten
van hun handelen en dat van andere bedrijven. In dit verband is de rol van de
overheid van groot belang zoals in paragraaf 2.1. benadrukt is.
Milieu-overlast kan de vorm aannemen van bodem-, water- en luchtverontreiniging, emissies, stank, straling, chemisch afval, bedrijfsafval, energiegebruik,
geluidsoverlast en de aantasting van de (externe) veiligheid. Evenals bij de maatschappelijke milieuproblemen (zie figuur 2.2.) zijn deze problemen in de driedeling
natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en afvalstoffen en produkten onder te
brengen (zie ook Shrivastava 1992, voor een soortgelijke indeling). De indeling is
gebaseerd op de plaats binnen een bedrijf waar de milieuproblemen zich (kunnen)
manifesteren en zichtbaar zijn. In figuur 2.1. is deze plaats gevisualiseerd. In de
meeste gevallen zal op deze plaats ook het ingrijpen mogelijk zijn ter oplossing of
verminderen van milieuproblemen. In figuur 2.3. is een overzicht van de milieuproblemen van bedrijven gegeven.
De consequenties van in de tabel genoemde milieuproblemen kunnen
verreikend zijn en de noodzaak tot oplossing er van hoog. Bovendien zijn de
consequenties voor meerdere maatschappelijke groepen dan bedrijven voelbaar.
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Bij natuurlijke

hulpbronnen

gaat het om het uitputtings- en verontreinigingspro-

bleem. Enerzijds hebben bedrijven inputs nodig, anderzijds veroorzaken
problemen

door het gebruik van grond- en hulpstoffen,

krijgbaarheid

en beschikbaarheid

iteit van bedrijven.

energie en water. De ver-

van inputs is van cruciaal belang voor de continu-

Als voorbeelden

gebruik problematisch

zij milieu-

van grondstoffen

waarvan de aanvoer en het

is (wordt) kunnen genoemd worden tropisch hardhout

(het

verbod op het gebruik ervan plaatst bedrijven die deze grondstof als input gebruiken
voor problemen),

grind (de vraag of grindwinning

in de Maas mogelijk blijft), uit-

putting van bepaalde vissoorten en het verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden.
figuur 2.3. Milieuproblemen

van bedrijven

natuurlijke hulpbronnen

mil ieukwaliteit

v66r
en
tijdens
produktieproces

afvalstoffen

tijdens en na
gebruiksfase

produkten

Het gebruik van bepaalde

energiegebruik
grondstofgebruik
(grond)water
bodemverontreiniging
waterverontreiniging
Iuchtverontreiniging
stank
straling
geluidsoverlast
aantasting externe veiligheid
chemisch afval
bedrijfsafval
afval na gebruik
overige milieu-aspecten

grondstoffen

leidt tot uitputting

veroorzaakt

(indirect) de uitstoot van o.a. CO2,

verandering

van het klimaat (zie tabel 2.1.). Waterverbruik

milieuprobleem

tijdens gebruik

ervan.

De consequenties

Energiegebruik
hiervan

zijn de

kan op termijn tot het

verdroging leiden.

De problemen die spelen bij de milieukwaliteit
Zij ontstaan tijdens het produktieproces.

zijn alle verontreinigingsproblemen.

Deze problemen zijn zowel maatschappelijk

als voor bedrijven voelbaar. Voor bedrijven worden het pas problemen als de noodzaak of wens tot vermindering
heidsmaatregelen

of voorkoming

optreedt. De noodzaak zal door over-

duideJijk worden; de wens komt uit de bedrijven zelf, al dan niet

De milieuproblematiek
ingegeven

als factor in de bedrijfsvoering

door andere externe actoren dan de overheid.

25

Bodemverontreiniging

die

tot sanering leidt, heeft voor bedrijven hoge financiele lasten tot gevolg. In hoofdstuk 1 is de problematiek van de bodernsanering

als een van de krachtenvelden

ge-

noemd die tot milieuzorg aanleiding gegeven hebben. De opruirning of vermindering
van de andere genoemde typen problemen
algemeenbeid

tot investeringen

quenties veroorzaken.
produktietechnische

m.b.t.

en kunnen daardoor

veranderingen.

financiele

conse-

Problemen

met afvalstoffen

manifesteren

en
zich

maar ontstaan voomamelijk

tijdens de

Afvalstoffen en produkten zijn ook verontreinigingsproblemen.

Voor de

afvoer en verwerking
worden.

aanzienlijke

leiden in zijn

Bovendien kunnen zij gepaard gaan met organisatorische

aan de outputzijde van het produktieproces,
produktie.

de rnilieukwaliteit

van (chernische) afvalstoffen

Al naar gelang de hoeveelheid

moet een bepaald tarief betaald

afval en de samenstelling

ervan, kan dit

afvoeren en verwerken hoge kosten met zich mee brengen. Bedrijven zien deze kosten periodiek terug op de rekening van de afvalverwerker

en worden er dus direct

mee geconfronteerd.

of vanuit een ander ge-

Ook hier worden rnilieuproblemen,

zichtspunt efficiency-problemen,
de stroom afvalstoffen

in financiele termen vertaald. De vermindering

kan op verschillende

gebruik van bepaalde grondstoffen,
van een produkt,
opgenomen.

aard en omvang van verpakkingen,

energiegebruik,

Goederen

en

onzorgvuldig

tijdens en na de gebruiksfase

kunnen na het verlaten

verontreiniging

aantasting

die op de stortplaats terechtkomen
en Milieu

of verbrand

optimaal

en effectief gebruik maken van (niet vervangbare)

produktenbeleid

Producenten

en met de afvalfase.

grondstoffen,

op het
een zo

het vergroten

en het beperken

van

niveau gedurende de gehele produkt-

worden verantwoordelijk

Voor individuele

aan

worden. Het in de Nota

van produkten

emissies en afvalstromen tot een aanvaardbaar

valt

heeft betrekking

gering mogelijk verbruik van energie in de gehele produktkringloop,
en de repareerbaarheid

van produkten

stoffen door auto's en afgedankte

Produkt

(1993) beschreven

werken, etc. In

Te denken

goederen

levenscyclus.

van

in het

van de fabriek nog aanzienlijke

veroorzaken.

de uitstoot van verontreinigende

van de levensduur

worden:

de afstelling van een machine, de samenstelling

de tabel zijn ook de milieuproblemen
hoeveelheden

plaatsen aangegrepen

bedrijven

zaken buiten de grenzen van de eigen organisatie

gesteld voor hun produkten
is de verantwoordelijkheid

tot
voor

moeilijk; beperkte rationaliteit

is

er de oorzaak van dat dit soort zaken voor het merendeel van de bedrijven niet tot
nauwelijks te overzien is.
Uit de bovenbeschreven
meeste gevallen bedrijven

milieuproblemen

tegelijkertijd

komt het beeld naar voren dat in de

veroorzaker

en slachtoffer

van milieupro-
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blemen zijn. De bijdrage van verschillende
problematiek

is echter heel verschillend,

voor bedrijven.

(groepen) van bedrijven aan de milieu-

evenals de gevolgen van milieuproblemen

Bij wijze van illustratie van deze verschillen wordt in onderstaande

tabel een overzicht gegeven van de bijdrage van verschillende Nederlandse doelgroepen aan de luchtverontreiniging.
zijn dat ook andere doelgroepen
consumenten

Behalve bedrijven

in verschillende

bedrijfstakken

ZOalS de landbouw, verkeer en vervoer, de bouw,

en detailhandel en natuur. Industriele bedrijven leveren een behoorlijk

aandeel in emissies van S02, KWS, en CO2• De bijdrage van de verschillende
pen binnen de industrie is verschillend.
gedeelte verantwoordelijk

groe-

Het verkeer en vervoer is voor een groot

voor de NO, en de KWS emissies, terwijl de landbouw

vrijwel de gehele NH3 emissie voor zijn rekening neemt.
tabel 2.2.

Overzicht

van belangrijke

luchtemissies

per doelgroep

in 1990 in

kton per jaar

Doelgroep

S02

NOx

KWS

raffinaderijen

66,9

18,9

15,2

energiesector

43,7

74,7

0,70

38800

0

4,3

0,09

2120

0

afvalnutsbedrijven

4,48

CO2
9870

NH3
0,008

chemische industrie

19,8

34,7

27

16800

2,93

overige industriele bedrijfstakken

33,9

76,9

133

37400

0,99

1,40

landbouw
verkeer en vervoer

0,20

bouw
consumenten
natuur
totaal 1990

29,9

en detailhandel

23,7
321
0,29

5,79
213

26500
0,36

0,14

21,0

52,4

0

0

201

576

1,00

6950

190
0,50
0

20700

1,04

0

0

9,00

447

159000

Bron: Industriele emissies in Nederland, vijfde inventarisatieronde,

1990.
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Naar een oplossing van milieuproblemen?
In de vorige paragraaf zijnde

geweest,
verbruiken

nl. het openbreken

oorzaken van de milieuproblemen

of veranderen

van energie en het verwaarlozen

cessen en bij produkten.

aan de orde

van stofkringlopen,

het intensiever

van kwaliteitsaspecten

in produktiepro-

Het ligt voor de hand om bij de oplossing van milieupro-

blemen te beginnen bij de aanpak van de oorzaken.

In het NMP 1 worden in dit

verb and de volgende doelstellingen beschreven.
1. Integraal ketenbeheer

is gericht op het zoveel mogelijk sluiten van stofkringlo-

pen en op het binnen aanvaardbare

grenzen blijven van rest-emissies

afvalstromen.

gaat ervan uit dat de keten van grondstof

Integraal ketenbeheer

naar produktieproces
2. Energie-extensivering

naar produkt tot afval en emissies integraal wordt bezien.
is gericht op vermindering

uit eindige energiebronnen

produkten,

van het totale energieverbruik

door verhoging van de energie-efficiency,

van duurzame energiebronnen
3. Kwaliteitsbevordering

en rest-

het inzetten

en het verminderen van de energiebehoefte.

betreft de verbetering

produktieprocessen,

van de kwaliteit van grondstoffen,

afvalstromen

en emissies naar het milieu.

Dit

betekent dat produkten een langere levensduur moeten krijgen, repareerbaar

zijn

en geschikt voor hergebruik.
Met deze drie doelstellingen
keling vormgeven.

wil de Nederlandse

overheid duurzame ontwik-

Dit in het rapport "Our common future" (1987) geintroduceerde

begrip wordt door de World Commission

on Economic Development

omschreven

als: "een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden
in hun behoeften te voorzien".

in gevaar te brengen om ook

Sinds het verschijnen van het rapport zijn er talrijke

studies geweest waarin getracht is het begrip duurzame ontwikkeling te operationaliseren en te meten. Ook voor bedrijven zijn pogingen ondernomen om aan te geven
hoe de duurzame

onderneming

1988, Tuininga en Groenewegen

vorm gegeven kan worden (o.a. Berends en Mol
1993, Ashford en Meima 1994, Hart 1994). In

deze studie wordt hier niet verder op ingegaan; duidelijk is dat thans geen eenduidigheid bestaat over wat duurzame ontwikkeling

en de duurzame onderneming

pre-

cies inhouden.
In deze studie gaat het om de aanpak van milieuproblemen
met name industriele bedrijven.
heer, energie-extensivering
gezegd hoe maatregelen

De vraag is dus hoe bedrijven

en kwaliteitsbevordering

door bedrijven,
integraal

ketenbe-

vorm kunnen geven. Of anders

aan de input-, throughput- en outputzijde genomen kunnen
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worden om milieuproblemen te verminderen en/of op te lossen.
In het NMP 1 worden twee typen maatregelen genoemd gericht op de oplossing van
milieuproblemen, nl. brongerichte en effectgerichte maatregelen. Brongerichte
maatregelen trachten het optreden van afwentelingsmechanismen te voorkomen door
integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering. Deze maatregelen kunnen bestaan uit emissiegerichte maatregelen, volumegerichte maatregelen
en structurele maatregelen.
Emissiegerichte maatregelen zijn gericht op de vermindering van emissies of afvalstromen zonder dat er veranderingen in produktie en consumptie plaatsvinden. Van
oudsher heeft de nadruk van het milieubeleid gelegen op dit type maatregelen. Bij
volumegerichte maatregelen gaat het om de reductie van de hoeveelheid produktiefactoren of produkten of het gebruik ervan. Structurele maatregelen behelzen de
verandering van produktie- en consumptieprocessen zelf. Effectgerichte maatregelen
richten zich op de bestrijding van effecten van milieubelasting, bijvoorbeeld
bodernsanering en het milieuhygienisch begeleiden van afvalstorten. In het NMP 1
wordt de voorkeur voor brongerichte maatregelen uitgesproken. Effectgerichte
maatregelen mogen slechts een aanvullende rol spelen in het totaal van milieumaatregelen. Met behulp van de zogenaamde preventieladder kan het bovenstaande inzichtelijk gemaakt worden. De preventieladder geeft de verschillende mogeJijkheden
van afvalpreventie aan; hoe hoger een bedrijf zich op die ladder bevindt, des te
fundamenteler en preventiever de milieubelasting wordt aangepakt. In het algemeen
zullen bedrijven bij de vermindering van de milieubelasting beginnen bij trede 1 of
2. In de tijd zal een bedrijf leren zijn milieubelasting beter te beheersen en dus de
hogere treden "betreden". De verschillende treden van de preventieladder kunnen in
verband gebracht worden met de typen maatregelen die in het NMP genoemd worden, nl. effectgerichte maatregelen (trede 1), brongerichte emissiegerichte maatregelen (treden 2 tim 4) en brongerichte structurele maatregelen (treden 5 tim 9).
Volgens Mantz-Thijssen en Van der Woerd (1991) kunnen de brongerichte volumemaatregelen niet direct gerelateerd worden aan de preventieladder. In figuur 2.4.
wordt de preventieladder weergegeven.
Sanering is bijvoorbeeld het afvoeren of reinigen van sterk verontreinigde
grond. Afvalafgifte en emissiemaatregelen houden in feite het scheiden van gewenste
en ongewenste stofstromen in. Te denken is aan het inzamelen en vervoeren van
afvalstoffen, het opvangen, concentreren, ontgiften en zuiveren van afvalwater.
Intern en extern hergebruik houdt in het weer gebruiken van afvalstoffen zonder
bewerking of na recycling in het bedrijf zelf of door derden. Extern hergebruik is in
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de terminologie van het NMP geen structurele maatregel omdat het bedrijf er Diet in
geslaagd is de hoeveelheid afval terug te dringen. Er vindt een verschuiving van de
afvalstroom plaats naar een plaats buiten de bedrijfslocatie. Daardoor blijft er sprake
van grondstoffen- en energieverspilling.
Het wijzigen van de produktie-uitvoering en de procestechnologie maakt de stofstroom efficienter: voor hetzelfde produkt zijn minder grondstoffen en energie nodig
en/of ontstaan minder ongewenste nevenstofstromen. De twee bovenste treden van
de preventieladder impliceren fundamentele keuzen voor een bedrijf met in het
algemeen effecten op de produktlevenscyclus.
figuur 2.4. Preventieladder

,.------

...........................................................................................................................................

9. produktaltematieven

stofstromen
kwalitatief veranderen

8. grondstofalternatieven

..........................................................................................................

---L

7.

wijziging procestechnologie

stofstromen
efficienter

.-- __

maken

6.

wijziging produktie-uitvoering

...............................................................................
,.--_..1...-_----5.

intern hergebruik

stofstromen
terugvoeren

4.

extern
hergebruik

.............................................

.-- __

3.

...L-

_

emissiemaatregelen

stofstromen
scheiden

2.

afvalafgifte

......................
,.----J

1.

_

saneren

Bron: Mantz-Thijssen en Van der Woerd 1991
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Niet expliciet genoemd in deze preventieladder maar wel van groot belang is "good
housekeeping"; procedurele, administratieve of organisatorische maatregelen die een
bedrijf kan nemen met het oog op de preventie van afval en emissies. "Good
housekeeping" betreft veelal maatregelen die relatief simpel en (vaak) budgetneutraal
uit te voeren zijn. "Good housekeeping" hoort voomamelijk thuis in trede 6, maar is
ook in trede 5 mogelijk.
Om doelstellingen van het milieubeleid te bereiken voert de Nederlandse
overheid een doelgroepenbeleid. In het NMP 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen goed bereikbare doelgroepen en moeilijk bereikbare doelgroepen. Voorbeelden
van de eerste groep zijn raffinaderijen, onderdelen van de industrie, bouw, landbouw en de grote filiaalbedrijven in de detailhandel. Zij kunnen goed bij de
beleidsvoorbereiding worden betrokken. Consumenten, delen van de kleine detailhandel, en het midden- en kleinbedrijf in verschillende sectoren zijn moeilijk
bereikbaar. Deze groep heeft vaak een gebrek aan inzicht in de milieubelasting van
de eigen activiteiten en zijn daarop moeilijk aanspreekbaar. Voor het bereiken van
deze groepen wordt een belangrijke rol weggelegd voor intermediaire organisaties
als Kamers van Koophandel, Bedrijfsmilieudiensten, brancheorganisaties, maar ook
banken, verzekeraars en accountants.
In het NMP 2 wordt benadrukt dat bedrijfsinteme milieuzorg en integraal ketenbeheer meer aandacht moeten krijgen in de komende beleidsperiode. Dit betekent voor
integraal ketenbeheer de operationalisering van het begrip in een aantal proefprojecten en voor bedrijfsinteme milieuzorg de versnelling van de invoering.
De doelsteUingen van het milieubeleid worden in overleg met de doelgroepen
uitgewerkt en verwezenlijkt. Voor de doelgroep industrie als geheel zijn emissiereductiedoelstellingen in dialoog tussen overheid en bedrijfsleven vastgesteld. Voor
verschillende geselecteerde bedrijfstakken binnen de industrie worden Integrale
Milieutaakstellingen vastgelegd in zogenaamde convenanten of intentieverklaringen.
Tot nu toe zijn dergelijke convenanten afgesloten voor de grafiscbe industrie (1993),
de basismetaalindustrie (1992), de chemische industrie (1993), de zuivelindustrie
(1994) en de metaal- en elektrotechniek (1995). Via convenanten met deze bedrijfstakken is globaal 60 % van de industriele milieubelasting met afspraken gedekt
(NMP 2 bIz. 119).
Integrale Milieu Taakstellingen (IMT's) geven een duidelijk beeld van de overeengekomen (veelal ambitieuze) milieu-inspanningen van een bepaalde bedrijfstak. Zij zijn
een afspiegeling van de totale milieuproblemen zoals bedrijven die in hun huidige
functioneren veroorzaken. IMT's zijn zeker meer dan boodschappenlijstjes; zij
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geven de agenda en doelstellingen weer voor het middellange milieubeleid. De
IMT's laten dus zien wat er in concreto van bedrijven gevraagd wordt; zij zijn te
zien als een integratiekader voor de interactie tussen bedrijfsleven en overheid over
het milieubeleid op middellange termijn.
In de tabel op de volgende bladzijden zijn de IMT's van vier bedrijfstakken sarnengevat. De IMT's zijn opgesteld volgens de acht "ver"thema's (zie tabel 2.1.); in de
tabel zijn alleen de doelstellingen voor het jaar 2000 opgenomen (in de IMT's ook
voor 1995 en 2010).
am de in de tabel genoemde reductiedoelstellingen te bereiken moeten
individuele bedrijven in de betreffende bedrijfstak een veelheid van maatregelen
nemen en investeringen doen (bron- en/of effectgericht). De aard daarvan verschilt
al naar gelang de ernst van de milieuproblematiek en de plaats binnen een bedrijf
waar de milieuproblemen zich manifesteren (zie figuur 2.3.). In zijn algemeenheid
zullen het maatregelen zijn die op de verschillende treden van de preventieladder
(figuur 2.4.) te situeren zijn.
Uit de dit jaar verschenen bereikte resultaten voor de basismetaalindustrie (Jaarrapportage 1994 Overleggroep basismetaalindustrie, april 1995) en de chemische industrie (Jaarrapportage 1994 Overleggroep chemische industrie, juni 1995), blijkt dat
de basismetaalindustrie de in de IMT beschreven doelstellingen voor gemiddeld 80 %
zal hebben gerealiseerd. Het merendeel van de IMT-doelstellingen voor het jaar
2000 zal worden gerealiseerd, met uitzondering van het thema verzuring en
onderdelen van het thema verspreiding. Op bedrijfstakniveau is in 1993 gestart met
de uitvoering van een knelpuntenanalyse realisatie IMT-basismetaalindustrie. Tot nu
toe is gebleken dat de knelpunten overwegend een economisch karakter hebben.
Voor de chemische industrie geldt dat voor de thema's verandering van klimaat,
verzuring, vermesting en (afval)verwijdering veel IMT-doelstellingen voor de jaren
1995 en 2000 binnen bereik komen of reeds zijn. Voor het thema verspreiding zal
tweederde van de reductiedoelstelling worden gerealiseerd.
Van de bedrijfstakken zuivel en metaal- en elektrotechniek zijn nog geen evaluaties
beschikbaar .
Door het bespreken van de IMT's kan de indruk ontstaan dat de overheid de enige
actor is waar bedrijven in hun milieubeleid mee te maken hebben. Dit is zeker niet
het geval; afnemers, toeleveranciers, concurrenten en omwonenden spelen ook een
rol, maar deze is voor het totaal van de bedrijven minder zichtbaar en minder
gestructureerd. In hoofdstuk 3 en 6 waar de invloed van actoren op het milieuhandelen van bedrijven aan de orde komt, wordt hier nader op ingegaan.
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Over de voortgang van het milieubeleid van de doelgroep industrie in zijn
geheel wordt in het NMP 2 opgemerkt dat in de eerste planperiode de nodige
resultaten zijn geboekt. Een aantal programma's is op succesvolle wijze aangepakt
(bIz. 114): bedrijfstakgerichte convenanten, bedrijfsinteme milieuzorg, de ontwikkeling en toepassing van milieutechnologie, milieugericht produktontwerp, PRISMAmethodieken, gerichte programma's als KWS 2000, het CFK-actieprogramma,
CUWVO-richtlijnen, het Convenant verpakkingen en het voldoen aan de Nederlandse Emissierichtlijnen (NER). Het NMP 2 ziet als grootste uitdaging voor de
industrie het tegelijkertijd realiseren van milieudoelstellingen en de doelstellingen
van een gezonde economische ontwikkeling, bij een aanvaardbare financiele lastendruk (blz. 114).
De conclusie van deze paragraaf is dat van bedrijven een behoorlijke
inspanning op milieugebied verlangd wordt. De overheid heeft verschillende instrumenten om bedrijven tot een ander milieugedrag aan te zetten, nl. fysieke regulering, economische instrumenten en sociale regulering (Bezemer 1988, WRR 1992).
Het meest toegepaste en oudste instrument is dat van fysieke regulering; verboden,
voorschriften en vergunningen. Het verlenen van vergunningen (in het kader van de
Wet Milieubeheer), het geven van standaarden, het stellen van plafonds aan
emissies, e.d. De tweede categorie instrumenten die momenteel erg in de belangstelling staat, is die van de economische instrumenten. Door het opleggen van
heffmgen aan het gebruik van energie, grond- en hulpstoffen e.d. wordt het gebruik
d.m.v. het prijsmechanisme gereguleerd. De derde categorie wordt in de literatuur
sociale regulering genoemd. Deze instrumenten appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven; een verinnerlijking van milieuzorg wordt beoogd. Voorbeelden van deze categorie instrumenten zijn voorlichting, convenanten en bedrijfsinterne milieuzorgsystemen.
Naast de meer traditionele instrumenten van directe en financiele regulering zijn
blijkbaar andere instrumenten nodig om het bedrijfsleven tot een gewenst milieugedrag te bewegen. De hierbovenbesproken convenanten zijn voorbeelden van het
besef van een bedrijfstak en van de overheid dat deze medeverantwoordelijk zijn
voor de mate waarin het milieu wordt belast en dat deze belasting slechts kan
worden teruggedrongen door het leveren van een gecoordineerde inspanning van
overheid en bedrijfsleven. Daamaast zijn bedrijfsinteme milieuzorgsystemen
instrumenten van bedrijven om hun milieubeleid (vrijwillig) vorm te geven. Over
deze laatste vorm van sociale regulering gaat de volgende paragraaf.
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2.5.

Geschiedenis en stand van zaken van bedrijfsinteme milieuzorg
In de bestuurlijke

Nederlandse

van de jaren 60 en 70 heeft het

milieubeleid vorm gekregen vanuit de gedachte dat de overheid in staat

is de samenleving
hoofdstuk

traditie in Nederland

te vormen volgens politiek overeengekomen

1 is aangegeven dat de milieuwetgeving

ontwikkeling

van bedrijfsinteme

doelstellingen.

In

vastloopt en dat dit feit mede de

milieuzorg in gang heeft gezet.

Midden jaren 80 ontstond belangstelling voor andere vormen van beleid, zoals de in
de vorige

paragraaf

genoemde

economisehe

instrumenten

en sociale regulering.

Vol gens Koopmans (1995) wordt steeds meer gebruik gemaakt van overreding
heffingen

en

In het NMP 2 wordt ook

en steeds minder van dwang en subsidies.

het beste in overleg met het bedrijfsleven worden

betoogd dat veel milieuproblemen
opgelost.
De geschiedeois
, "Milieuzorg

van bedrijfsinteme

milieuzorg

(VNO/NCW

in bedrijven"

proefprojecten

ontwikkelde

milieuzorg

begint met de nota
op deze nota is in

en het ministerie van VROM in 1986 een

overleg tussen de werkgeversorganisaties
tiental

in Nederland

1986). Als vervolg
Deze hadden

tot doel de tot dan toe

ideeen over milieuzorg op hun bruikbaarheid

gestart.

te toetsen en nader uit te

werken en de consequenties

daarvan voor overheid en bedrijfsleven

De commissie bedrijfsinterne

milieuzorgsystemen

aan te geven.

werd ingesteld om deze proefpro-

jeeten uit te voeren. De opzet van een integraal bedrijfsintern
mede naar aanleiding van de rapportage van de eommissie

milieuzorgsysteem
"Milieuzorg

is

in samen-

spel" (1988) tot stand gekomen.
In juli 1989 is de notitie Bedrijfsinterne
VROM uitgebracht.

Milieuzorg

door de minister van

In deze notitie wordt de wenselijke ontwikkeling van milieuzorg

in bedrijven aangegeven.

Bedrijfsmilieuzorg

naleving van milieuvoorschriften

wordt gezien als een instrument om de

door bedrijven te versterken en om de milieubelas-

ting te beperken en waar mogelijk te voorkomen.
Onder milieuzorg wordt verstaan Halle inspanningen

en activiteiten van een bedrijf

met betrekking tot het inzicht krijgen in en het beheersen en waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering
Milieuzorg,

1989). (In hoofdstuk

geconcretiseerd),
onderzoek,
opstellen

4 van deze studie wordt deze definitie

Het "inzicht krijgen

metingen en registraties;
van instructies

bedrijfsintern

milieuzorgsysteem

in" impliceert

maatregelen

maar ook activiteiten

en procedures

milieuzorgsysteem

op het milieu" (Notitie Bedrijfsinterne

vallen hieronder.

als terugkoppeling,
Het opstellen

is in dit verband een belangrijke

wordt in de notitie Bedrijfsinterne

nader

in de sfeer van

Milieuzorg

het

van een

activiteit.

Een

omschreven

als
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geheel van beleidsmatige,

organisatorische

en administratieve

maatregelen,

gericht op het inzicht lcrijgen in, het beheersen

verminderen

van de effecten van de bedrijfsvoering

en waar mogelijk

op het milieu".

Milieuzorg

wordt dus niet alleen als een technisch probleem gezien, ook organisatorische
administratieve

aspecten lrunnen bijdragen

aan de oplossing

matiek. Aile grotere bedrijven met een (middel)grote
milieurisico's
Dit betreft

dienen in 1995 te beschikken
10.00-12.000

1995 initiatieven

bedrijven.

ontplooid

milieuzorgsysteem,

dat eenvoudiger

van de milieuproble-

milieubelasting

of bijzondere

over een integraal milieuzorgsysteem.

Circa 250.000

hebben

en

kleinere

bedrijven

om te komen tot invoering

moeten

in

van een partieel

van opzet kan zijn dan het integrale systeem en

meer toegesneden op het bedrijf waarvoor het ingevoerd wordt.
Een integraal milieuzorgsysteem

dient de volgende elementen

te bevatten:

1. milieubeleidsverklaring;
2. milieuprograrnma;
3. integratie van milieuzorg in de bedrijfsvoering;
4. metingen en registraties;
5. interne controles;
6. interne voorlichting en opleiding;
7. interne en externe rapportage;
8. doorlichting van het totale milieuzorgsysteem.
De milieubeleidsverklaring
van milieu-aspecten
bijbehorende
aangegeven.

in het totaal van de bedrijfsactiviteiten

doelstellingen.

van de primaire

De positie van bedrijfsinterne

ondernemingsdoelstellingen

In de verklaring

voorkomen

Doelstellingen
van onnodige

winst

aangeeft,
milieuzorg

en continui'teit

wordt het bedrijfsmilieubeleid

geven wordt welke doelstellingen
milieugebied.

is een document waarin een bedrijf het belang
inclusief de
ten opzichte
wordt

geexpliciteerd.

hierin
Aange-

op korte en lange termijn het bedrijf zich stelt op

lrunnen zijn: het naleven
emissie,

het streven

van overheidsregels,

naar beperking

van emissies

het
en

afvalstoffen en het in een vroegtijdig

stadium rekening houden van milieu-aspecten

bij investeringsbeslissingen.

is de zorg voor het milieu een strategische

Daarmee

factor voor het bedrijf. Voormalig

Akzo topman jhr. mr. A.A. Loudon stelde het

als voIgt: "Milieu is voor de chemische industrie een zaak van dezelfde strategische
orde
januari

geworden

als investeringsbeleid

en produktontwikkeling"

1989). In de milieubeleidsverklaring

(Ingenieurskrant

vindt exteme afstemming

plaats. Een

bedrijf verschaft hiermee inzicht in het belang dat aan milieuzaken wordt toegekend
en maakt duidelijk waarop het kan worden aangesproken.
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In de milieubeleidsverklaring dienen de elementen van het totale milieuzorgsysteem
aangegeven te worden.
Het milieuprogramma is een uitwerking op jaarbasis van de milieubeleidsverklaring. Het bevat een programma van voorgenomen activiteiten op milieugebied.
Dit kunnen investeringen in milieuvoorzieningen zijn, uit te voeren onderzoeken, het
werken aan een bedrijfsintem milieuzorgsysteem, etc. Aan dit programma is een
tijdpad en een financiele planning verbonden. De omvang van het programma hangt
sterk af van de aard en omvang van een bedrijf.
Bij de integratie van milieuzorg in de bedrijfsvoering worden milieutaken in
samenhang gebracht met andere aspecten van de bedrijfsvoering zoals produktie,
research en development, inkoop- en marketingbeleid en kwaliteitszorg. Toedeling
van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zal plaats moeten
vinden volgens een duidelijke organisatie- en overlegstructuur m.b.t. milieuzaken.
De aandacht voor milieuzaken zal het best gewaarborgd zijn als personen uit de top
van de organisatie zich daarvoor verantwoordelijk stellen. Op de niveaus daaronder
ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de lijnfunctionarissen. De
integratie met andere aspecten van de bedrijfsvoering wordt daar tot stand gebracht.
In grote en middelgrote bedrijven kan het topmanagement ondersteund worden door
een rnilieustaffunctionaris.
Teneinde de integratie van milieuzorg in de bedrijfsvoering te bereiken en uit te
bouwen zijn overlegstructuren noodzakelijk. Te denken valt aan overlegstructuren
op het niveau van het topmanagement, het middenkader, overleg met staffunctionarissen op andere terreinen, geregelde aandacht voor milieuzaken op het niveau van
de werkvloer. Bedrijfsinteme instructies en procedures spelen ook een rol bij de
integratie van milieuzorg in de bedrijfsvoering.
Samenvattend zijn de volgende elementen van belang bij de integratie van milieuzorg in de bedrijfsvoering:
1. organisatiestructuur
* verantwoordelijkheid in de lijn
* advies, coordinatie en controle in de staf
2. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
* schriftelijk vastgelegd voor milieustaffuncties
* schriftelijk vastgelegd voor lijnfuncties met taken,
* verantwoordelijkheden en bevoegdheden op milieugebied
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3. overlegstructuren waarin milieuzaken worden besproken

* management

*
*
*

middenkader
staf(milieu)
werkvloer
4. bedrijfsinterne instructies
* meest schrifteJijk vastgelegd
* vergunningenvoorschriften erin verwerkt.
Metingen en registraties kunnen betrekking hebben op grondstof- en energieverbruik, (chemische) afvalstoffen, processen, geluidsproduktie en emissies of lozingen
in de lucht, bodem of water. Hierdoor ontstaat inzicht -zowel kwantitatief als
kwalitatief- in de totale milieubelasting van een bedrijf en kan deze gecontroleerd
worden.
Interne controles richten zich op de naleving van aile relevante gedragsvoorschriften en bedrijfsinterne instructies. Voorts worden technische milieuvoorzieningen gecontroleerd die aI of niet in milieuvergunningen zijn voorgeschreven.
Met de interne controles worden voorts potentiele milieugevaren gesignaleerd, zij
kunnen ook bijdragen aan de motivatie van het personeel en dienen mede als een
verantwoording aan het hoger management.
Om de inzet en de betrokkenheid van het personeel te verkrijgen zijn interne
voorlichting en opleiding belangrijke elementen. De milieucoordinator of de milieuafdeling dienen de milieuvoorschriften te vertalen in praktische werkinstructies.
Met de interne periodieke rapportage wordt de bedrijfsleiding op de hoogte
gehouden m.b.t. de uitvoering van het beleid op milieugebied. De resultaten van her
milieuzorgsysteem, eventuele problemen op milieugebied, etc. dienen in de interne
rapportage aan de orde te komen. Deze rapportage vervult ook een functie voor de
werknemers: de betrokkenheid en motivatie kunnen worden vergroot door regelmatige informatie.
Met de externe rapportage wordt de omgeving geinformeerd over de stand van
zaken m.b.t. milieuzorg. De externe afstemming dient plaats te vinden met overheidsinstanties en met derden, zoals omwonenden, burgers en aandeelhouders. De
externe rapportage kan verschillende vormen aannemen zoals een milieujaarverslag,
een paragraaf in het sociaal jaarverslag, brochures, periodieken, persberichten, open
dagen, excursies en campagnes. De overheid is voornemens om voor bepaalde typen
bedrijven een verplichting tot een milieujaarverslag op te leggen. In het wetsontwerp
betreffende het milieujaarverslag van bedrijveo (medio 1995) is niet aangegeven
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welke bedrijven onder de verplichting van een milieujaarverslag zullen vallen en er
is slechts globaal aangegeven welke informatie moet worden verstrekt (Piet 1995).
Het laatste onderdeel van een milieuzorgsysteem is de doorlichting van dat
systeem (milieu-audit). Deze milieu-audit is een systematisch en onafhankelijk
onderzoek naar de in een bedrijf gehanteerde werkwijzen en procedures, alsmede
naar de mate waarin voldaan wordt aan milieuvoorschriften van overheden en het
bedrijf zelf. Hierbij komen technische, administratieve, organisatorische en juridische aspecten aan de orde. De milieu-audit omvat in feite de gehele controle en
evaluatie van het milieuzorgsysteem, alsmede aanbevelingen ter verbetering en
bijstelling.
In de notitie Bedrijfsinteme Milieuzorg worden de elementen genoemd zoals
bovenbeschreven. De opzet en implementatie van bedrijfsinteme milieuzorgsystemen
is daarmee echter nog Diet gegarandeerd. Er doen zich op dit terrein een aantal
problemen voor. In de eerste plaats is er onduidelijkheid over welke bedrijven onder
de zogenaamde 10.000 en welke onder de 250.000 groep vallen. Bedrijven weten
vaak zelf Diet of zij onder een bepaalde groep vallen en ondememen als gevolg van
deze onduidelijkheid geen stappen ter implementatie van een milieuzorgsysteem.
Ook adviseurs en bijvoorbeeld gemeenten kunnen bedrijven op dit punt geen
duidelijkheid verschaffen.
In de tweede plaats wordt in de notitie de samenhang tussen de diverse elementen
niet gegeven. In diverse publikaties na het verschijnen van de notitie zijn de
elementen met elkaar in samenhang gebracht in de vorm van bijvoorbeeld een
regelkring (Mantz-Thijssen 1991), een stappenplan (Bressers e.a. 1991) of in de
vorm van het koppelen van de elementen van een milieuzorgsysteem aan de drie
kemtaken van management strategie, structuur en proces (De Groene 1990).
Een laatste opmerking n.a.v. de notitie is het ontbreken van normen of het aangeven
van hoe een volledig of partieel milieuzorgsysteem er uit moet zien. Diverse
brancheorganisaties hebben voor hun leden een model-milieuzorgsysteem ontwikkeld
om deze onduidelijkheid op te vangen. De discussie over normalisatie en certificatie
van milieuzorgsystemen heeft in Nederland nog Diet geleid tot een algemene norm
of een norm per branche. In Groot Brittannie is in 1992 de BS 7750 als norm voor
milieuzorgsystemen geintroduceerd; deze door het British Standards Institution
ontwikkelde norm is in 1994 herzien. Medio 1996 worden ISO-normen voor
miIieuzorgsystemen en voor milieu-auditing verwacht (Stans 1994). De derde poging
tot standaardisering van milieuzorgsystemen is door de Europese Unie ondemomen.
De verordening Eco-management and Audit Scheme (EMAS) is na een voorberei-
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dingsperiode in april 1995 in werking getreden. Daama kunnen bedrijven deze
verordening vrijwillig toepassen. Het Nederlandse Ministerie van VROM heeft
besloten om vooruitlopend op de ISO-norm geen tijdelijke norm te ontwikkelen.
Totdat de ISO-norm verschijnt (tweede helft 1996) wordt de BS 7750 aanbevolen
(Stans 1994). Overigens zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de BSI-norm
en de elementen genoemd in de notitie bedrijfsinteme milieuzorg. Deze liggen met
name op het terrein van de exteme rapportage en de wenselijkheid van continue
verbetering van een milieuzorgsysteem.
Sinds het verschijnen van de notitie bedrijfsinteme milieuzorg zijn veel
bedrijven aan de slag gegaan met de opzet en implementatie van een bedrijfsintem
milieuzorgsysteem. Zoals gezegd hebben diverse brancheorganisaties ten behoeve
van de opzet en implementatie van bedrijfsinteme milieuzorgsystemen in het
midden- en kleinbedrijf handboeken gemaakt.
Om de voortgang van de invoering van bedrijfsinteme milieuzorgsystemen te meten
is in opdracht van het ministerie van VROM, in 1990 een zogenaamde nulmeting
uitgevoerd door IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de
Katholieke Universiteit Brabant (Calkoen en Ten Have 1991) en is in 1992 een )
vervolgmeting gedaan, de zogenaamde Tussenevaluatie 1992 (Van Someren, Van
der Kolk, Ten Have en Calkoen 1993). In het onderstaande wordt vrij uitvoerig op
de Tussenevaluatie 1992 ingegaan, omdat deze een actueel en omvattend inzicht
geeft in de stand van zaken met betrekking tot milieuzorg in Nederland.
Deze Tussenevaluatie heeft naast het doel van het aangeven van de voortgang van
invoering van bedrijfsinteme milieuzorgsystemen ook als doel het inschatten van het
antwoord op de vraag of de doelstellingen in 1995 bereikt zullen worden. Voorts is (
ook inzicht gegeven in de relatie tussen milieuzorgsystemen en de reductie van de
milieubelasting, evenals de belemmerende en bevorderende factoren bij de ontwikkeling van een bedrijfsintem milieuzorgsysteem.
In de Tussenevaluatie is voor een indeling van bedrijven in vier groepen gekozen:
inactieven, beginners, kandidaten en gevorderden. Inactieven doen het minst aan
milieuzorg. Zij treffen niet of nauwelijks maatregelen, onderdelen van het milieuzorgsysteem komen nauwelijks voor en er wordt niet aan een milieuzorgsysteem
gewerkt. Beginners hebben geen volledig milieuzorgsysteem, maar beschikken over
een klein aantal elementen. In vergelijking met de inactieven treffen zij veel
maatregelen. Kandidaten zijn in meerderheid bezig met de ontwikkeling van een
milieuzorgsysteem; zij hebben meer elementen uit zo'n systeem en treffen meer
maatregelen dan de beginners. Gevorderden tenslotte, werken alle aan een milieuc
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zorgsysteem,

beschikken

veel milieumaatregelen.
vergeleken

over de meeste onderdelen
In onderstaande

van zo'n systeem en treffen

tabel wordt de stand van zaken in 1992

met die in 1991. De gegevens in de tabel hebben betrekking

op 14.778

bedrijven die voor 85% behoren tot de 10.000 groep.
tabel 2.4. Milieuzorg

Groep

in 1991 en 1992

Aandeel januari

1991

Aandeel september

inactieven

21 %

10%

beginners

37%

32%

kandidaten

31 %

37%

gevorderden

11 %

21 %

100%

100%

Totaal
Bron: Tussenevaluatie

1992

1992

Uit de tabel blijkt dat in 1992 een vooruitgang ten opzicht van 1991 is opgetreden. Het percentage gevorderden
is gehalveerd.
opgetreden.

terwijl de groep inactieven

In een relatief korte tijd zijn verschuivingen

Als in aanmerking

jaar na het verschijnen

genomen wordt dat januari

van de kamernotitie

resultaten niet tegenvallend,
kwaliteitszorg-

is bijna verdubbeld,

in positieve

richting

1991 slechts anderhalf

is en september

1992 3 jaar, zijn de

zeker als deze vergeleken worden met de invoering van

en arbosystemen.

Uitgaande van beperkte rationaliteit

sche actoren is ook te verklaren waarom milieuzorgsystemen

van economi-

niet van de ene op de

andere dag in te voeren zijn. Bovenstaande percentages gelden voor milieuzorg,
wil zeggen het treffen van maatregelen
milieuzorgsysteem.

en het invoeren van (onderdelen

Als alleen naar een milieuzorgsysteem

dat

van) een

wordt gekeken

is het

beeld als voIgt: in 1991 beschikte 4% van de bedrijven over een systeem terwijl
26% bezig was met de ontwikkeling.

In 1992 waren deze percentages respectievelijk

8 en 37.
In het 1991-onderzoek kwam naar voren dat de aandacht en voortgang voor milieuzorg(systemen)

samenhing met de omvang en de branches van bedrijven.

Met name

grote bedrijven en bedrijven in de chemische sector behoorden tot de gevorderden.
Deze trend heeft zich in 1992 voortgezet.

Vande

bedrijven

met meer dan 500
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behoort 71 % tot de groep gevorderden,

werknemers

bedrijven met minder dan 100 werknemers
alle omvangsklassen
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terwijl dit percentage

bij de

slechts 16 bedraagt. Wei geldt dat voor

ten opzichte van 1991 een substantiele vooruitgang

geboekt is.

In 1992 liep de chemie ook voorop, gevolgd door de voedings- en genotmiddelenindustrie.

De metaalindustrie,

de overige

nijverheid,

de diensten

en de overheid

bevinden zich op het gemiddelde terwijl de bouw achter loopt.
Behalve bovengenoemde

determinanten

is uit het onderzoek

men dat de mate van formalisatie van de bedrijfsvoering
voor de voortgang van invoering van milieuzorg.
raad,

een Arbo-jaarplan

Bedrijven met een ondernemings-

en een kwaIiteitszorgsysteem

milieuzorgsystemen voorop.
In de TussenevaIuatie

lopen ook ten aanzien van

is ook naar de belemmerende

voor milieuzorg gekeken. Als belemmerende

ook naar voren geko-

ook een verklaring vormt

en bevorderende

factoren

factoren zijn onderscheiden:

- tijds- en capaciteitsproblemen;
- schaarste aan financiele middelen;
- mate van betrokkenheid

op aile niveaus van het bedrijf;

- onzekerheid over ontwikkeling van overheidseisen;
- onzekerheid over belang toekomstige milieuzaken.
Bevorderende

factoren zijn:

- overheidseisen;
_ synergievoordelen

milieuzorgsysteem

en kwaIiteits- en arbosysteem;

- imago van bedrijf;
- persoonlijke

overtuiging van sleutelfunctionaris;

_ bedrijfseconomische

factoren (vooraI door kleinere bedrijven genoemd);

_ vermijden van risico's (schadecIaims etc.) (ook vooraI door kleinere bedrijven genoemd).
Het ontwikkelen
uiteindelijk

van een milieuzorgsysteem

om de vermindering

is geen doel op zich, het gaat

van de milieubelasting.

De totaIe milieubelasting

van een bedrijf is echter moeilijk te meten; de hiervoor benodigde technieken
nog nauwelijks praktisch hanteerbaar.
tijd oplossen
energiegebruik

en ontstaan

in een ander compartiment.

concIusie dat een milieuzorgsysteem
ting.

Ais redenen

maatregelen

Bovendien kan sprake zijn van het tegelijker-

van milieubelasting;

bijvoorbeeld

de toename

door het instaIleren van een end-of-pipevoorziening

van milieubelasting

daarvoor

genomen

worden

die de

zijn

van het

of de toename

Toch komt de TussenevaIuatie

tot de

een positieve invloed heeft op de milieubelasgenoemd:

milieubelasting

in de loop van de tijd worden
verminderen

en er worden

ook
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onverwachte positieve resultaten geboekt, vervolgens kan de milieubelasting beter
beheerst en gecontroleerd worden en daardoor gestuurd en ais laatste kan van een
functionerend milieuzorgsysteem een preventieve werking uitgaan. Meer specifiek
worden de volgende preventieve effecten van het in toenemende mate systematisch
leren kijken naar milieuproblemen genoemd:
- bedrijven krijgen meer inzicht in (het verJoop van) de milieubelasting door
metingen, registraties en controles; milieuproblemen worden daardoor sneller
onderkend;
- er kan een positief effect uitgaan op investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld bij het
opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten of de keuze van nieuwe produkten;
- contacten met vergunningverJeners en inspecties worden vergemakkelijkt, de kans
op onaangename verrassingen wordt kleiner;
- het anticiperend vermogen op wijzigingen van wetgeving en andere milieurelevante
zaken van de overheid wordt vergroot.
De Tussenevaiuatie diende ook antwoord te geven op de vraag of de doelstellingen in 1995 gehaaid zullen worden. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik
gemaakt van de scenariomethode. Twee scenario's zijn ontwikkeld: in het eerste
scenario wordt de groei in de ontwikkeling en implementatie van milieuzorgsystemen in de periode 1991-1992 ais uitgangspunt genomen en in het tweede scenario
wordt een snellere groei gehanteerd. De uitkomsten van beide scenario's zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
tabel 2.5. Percentage bedrijven dat tot groep gevorderden behoort volgens twee
scenario's

jan 1991

sep 1992

juni 1994

jan 1995

dec 1995

scenario 1

11%

21%

30%

35%

40%

scenario 2

11%

21 %

40%

50%

65%

Bron: Tussenevaiuatie 1992
Uit de tabel blijkt dat in 1995 niet aile daarvoor in aanmerking komende
bedrijven tot de groep gevorderden behoren. In scenario 1 is dat slechts 40%, in
scenario 2 tweederde. De geformuleerde regeringsdoelstelling ten aanzien van de
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groep van 10.000 bedrijven zal dus niet gehaald worden. WeI moet bij de interpretatie van de resultaten bedacht worden dat de gevorderden de groep bedrijven met de
hoogste milieubelasting

is, zodat gemeten in rnilieubelasting

in plaats van naar het

absolute aantal bedrijven, de groep gevorderden een meer dan evenredig deel van de
milieubelasting

voor haar rekening neemt.

De regeringsdoelstelling

met betrekking

tot de 250.000 groep is inmiddels gehaald.

In deze groep zijn duidelijke stappen ondernomen om te komen tot de invoering van
een partieel milieuzorgsysteem.
De vraag roept zich op op welke wijze de regeringsdoelstelling
king tot de 10.000 groep gerealiseerd kan worden. De onderzoekers

met betrek-

van de Tussen-

evaluatie do en daartoe een aantal suggesties. In de eerste plaats pleiten zij voor een

differentiatie in de termijn waarbinnen de doelstelling bereikt moet worden naar de
aard en omvang van bedrijven. Voorts vinden zij een verdere operationalisering van
de doelstelling noodzakelijk. De duidelijkheid van de eisen voor een milieuzorgsysteem laat thans te wensen over. Gepleit wordt voor een operationalisering
wijze van de ISO-normen.
niet-juridische

terwijl toet~ing op

wijze kan plaats vinden in de vorm van certificatie,

laat voor bedrijfsspecifieke
norm

Zo'n norm is algemeen toepasbaar,
omstandigheden.

is dan niet noodzakelijk

omdat

op de

die meer ruimte

Een onderscheid in integrale en particle

een bedrijf

de norm

gedetailleerd

moet

uitwerken voor zijn specifieke situatie. Bovendien sluit zo'n norm aan bij de voor
kwaliteitszorgsystemen

bestaande ISO-normen.

Eerder is al aangegeven dat de ISO-

norm in de tweede helft van 1996 verschijnt.
Voor de sturing door de overheid wordt gesteld dat een sturing op eisen en normen
en een sturing op het proces van invoering mogelijk zijn. De overheid kan er toe
bijdragen

dat de eisen en normen zo snel mogelijk gerealiseerd

worden door de

realisatie van een ISO-norm. Daarnaast kan de overheid als stimulator optreden van
het proces van ontwikkeling

van rnilieuzorgsystemen

te geven aan het overheidsbeleid,
het verbeteren

het verbeteren

van de mogelijkheid

handhaving bij milieuzorgsystemen

door bijvoorbeeld

bekendheid

van bestaande subsidieregelingen,

tot aansluiting

van vergunningverlening

en

en het periodiek gericht meten van de voortgang

van de implementatie.
In het NMP 2 worden concreet de volgende maatregelen

ter versnelling

proces van invoering van bedrijfsinterne

voorgesteld (blz. 120):

- het versterken

van de relatie

vergunningverlening

milieuzorgsystemen

van de invoering

van het

van milieuzorgsystemen

en handhaving;

- het versterken van de relatie met het doelgroepenbeleid;

met

I
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- de normalisatie en certificatie van milieuzorgsystemen;
- een wettelijke verplichting tot het uitbrengen van een milieuverslag door bepaalde
categorieen en inrichtingen.
Tevens is men van mening dat het handhavingsinstrumentarium aanpassing
behoeft op het gebied van de doorlichting van bedrijven.
Momenteel worden op alle punten concrete acties ondernomen; er ligt een wetsontwerp betreffende een milieujaarverslag en de normalisatie kan vanaf 1996 conform
de ISO-norm geschieden.
De conclusie van deze paragraaf is dat in relatief korte tijd al aanzienlijke
resultaten behaald zijn op het gebied van milieuzorg in bedrijven, maar dat in de
komende jaren nog veel moet gebeuren om uiteindelijk te komen tot en zo minimaal
mogelijke belasting van het milieu door bedrijven. Over de rol van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem in de vermindering van de milieubelasting is in deze
paragraaf Diet gesproken. Dat komt in hoofdstuk 7 aan de orde waar de milieumaatregelen van de onderzochte bedrijven besproken worden.
2.6.

Conclusie
In dit hoofdstuk is het begrip milieu geoperationaliseerd en is het belang
ervan voor bedrijven aangegeven. De milieufuncties zijn van belang, zowel voor de
input, throughput als output van bedrijven. Er is sprake van milieuproblemen als de
milieufuncties aangetast worden. Milieuproblemen van bedrijven treden op aan de
inputzijde (natuurlijke hulpbronnen), bij de throughput (milieukwaliteit) en aan de
outputzijde (afvalstoffen en produkten). Ter oplossing van milieuproblemen moeten
bedrijven maatregelen nemen; technische, administratieve en organisatorische.
Technische maatregelen kunnen brongericht en effectgericht zijn. De preventieladder
maakt het verschil tussen deze typen inzichtelijk. Aan de hand van de milieudoelstellingen in vier bedrijfstakconvenanten is een beeld gegeven van de ambitieuze
inspanningen die bedrijven moeten verrichten. De overheid tracht o.a. met behulp
van sociale regulering in de vorm van convenanten en bedrijfsinterne milieuzorgsystemen het milieugedrag van bedrijven te beinvloeden. Bij de bespreking van de
rnilieuproblemen van bedrijven en de oplossing daarvoor is noodzakelijkerwijs veel
gebruik gemaakt van overheidsdocumenten. Dit betekent niet dat andere actoren in
de omgeving van bedrijven geen rol spelen in de totstandkoming van het milieubeleid. Hun invloed is echter (nog) niet zo duidelijk gedocumenteerd en zichtbaar als
die van de overheid.
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Tenslotte is aandaeht besteed aan de stand van zaken van bedrijfsinteme milieuzorg
in Nederland. Het streven van de regeriog om in 1995 de daarvoor in aanmerking
komende bedrijven een bedrijfsintem milieuzorgsysteem te laten hebben wordt niet
bereikt zonder extra inspanning en zonder aanpassingen van de oorspronkelijke
doelstelling (differentiatie in termijn, verdere operationalisering).
Bij de bespreking van de Tussenevaluatie is aangegeven welk percentage bedrijven
milieumaatregelen neemt en welk percentage bezig is met de implementatie van een
bedrijfsintem milieuzorgsysteem. Waarom bedrijven deze maatregelen nemen is
nauwelijks aan de orde geweest (uitgezonderd de genoemde bevorderende factoren
voor milieuzorg) en of er een relatie is met de bedrijfsomgeving is eveneens nog
niet duidelijk geworden. De omgevingsvariabelen komen in het volgende hoofdstuk
aan de orde en de motieven voor milieuzorg in hoofdstuk 4.
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3

DE OMGEVING VAN BEDRIJVEN

In dit hoofdstuk wordt de omgeving van bedrijven in beschouwing genomen
vanuit de theorie. Vanwege de overzichtelijkheid is er voor gekozen om de organisatietheorie-optiek en de milieu-optiek gescheiden te behandelen. Omdat het doel
van deze studie o.a. is het begrijpen en verklaren van het milieuhandelen van
bedrijven vanuit de organisatietheorie en het inpassen van de milieucomponent in de
theoretische concepten van de organisatietheorie, wordt aan het einde van dit
hoofdstuk een poging tot integratie gewaagd in deel C. In dit deel worden ook de
stellingen geformuleerd die afgeleid zijn uit deel A en B van dit hoofdstuk. In
hoofdstuk 6 wordt bekeken of deze stellingen opgaan voor de case-bedrijven.
A.
3.1.

DE ORGANISA TIETHEORIE-OPTIEK

Inleiding
Hoewel bedrijven sinds de industriele revolutie met diverse ontwikkelingen in
hun omgeving zijn geconfronteerd, is pas vanaf begin zestiger jaren specifieke
aandacht voor de omgeving van bedrijven waar te nemen. Tot 1960 was de omgeving van bedrijven tamelijk stabiel (Stoner en Freeman 1989); na die periode zijn
ingrijpende wijzigingen opgetreden, waardoor het karakter van de omgeving
veranderde. Volgens Keuning en Eppink (1987) komt het onderzoek naar de relatie
organisatie-omgeving in die periode op gang en wordt de externe omgeving als
zelfstandige omringende eenheid tot probleem verklaard.
Het betrekken van de omgeving in de analyse van het functioneren van bedrijven
hangt samen met de visie die men heeft op organisaties. Organisaties kan men
beschouwen als open of gesloten systemen. Scott stelde (1987, biz. 19) "no
organization is self-sufficient, all depend for survival on the types of relations they
establish with the larger systems of which they are a part". Het gaat dus om de
mate van interactie met de omgeving. Theoretici die organisaties vooral als esloten
systemen beschouwden besteedden voornamelijk aandacht aan interne factoren die
bijdragen tot het bereiken van het doel van de organisatie, zoals efficiency en het
verkrijgen van een bepaalde performance; aan aspecten die managers direct kunnen
beheersen. Thompson (1967) noemt deze benadering het rationale model; dit model
kent variabelen die "subject to complete control by the organization" zijn (bIz. 7).
In de literatuur staan vraagstukken over planning en controle centraal. Theorieen
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m.b.t. scientific management en bureaucratieen zijn voorbeelden van gesloten-systeem benaderingen. Vertegenwoordigers van het rationele model zoals Weber, Fayol
en Taylor waren zich uiteraard weI bewust van het feit dat organisaties in een bepaalde omgeving functioneren, maar in hun theorievorming problematiseerden zij dit
niet. In de open-systeem benadering wordt ervan uitgegaan dat processen binnen een
organisatie significant beinvloed worden door (de complexiteit van) de omgeving
van een organisatie. Organisaties moeten transacties aangaan met elementen uit hun
omgeving om de hulpbronnen te verkrijgen die noodzakelijk zijn om te overleven.
Veel beslissingen en acties die in organisaties genomen worden hebben een relatie
met de omgeving van die organisaties.
Met het introduceren van de omgeving komt ook het aspect van de onzekerheid in de analyse. In zijn algemeenheid kan een bedrijf directe controle uitoefenen
op de activiteiten die zich binnen de grenzen van de organisatie afspelen. Buiten
deze grenzen kan het management tot op zekere hoogte activiteiten beinvloeden
maar deze niet beheersen. Dit betekent dat de omgeving een onzekere factor is voor
een bedrijf. Het gedrag van concurrenten en consumenten bijvoorbeeld is doorgaans
moeilijk te voorspellen. Dill vermeldde reeds in 1962 (blz. 95-96) "At one level,
environment is not a very mysterious concept. It means the surroundings of an
organization; the "climate" in which the organization functions. The concept
becomes challenging when we try to move from simple description of the environment to analysis of its properties." Hoewel er sindsdien veel studies verschenen zijn
over de relatie bedrijf en omgeving stellen Lenz en Engledow in 1986:" There is
still little agreement about the concept of the environment, relevant perspectives
from which it should be viewed and how to organize for its evaluation". Boyd, Dess
en Rasheed (1993) constateerden dat er tot nu toe weinig consensus is over de
conceptualisering en meten van het begrip omgeving (zie ook Aguilas 1967,
Lambooy 1990).
In dit deel van deze studie wordt desondanks een poging gewaagd het begrip
omgeving te analyseren en operationaliseren aan de hand van de organisatieliteratuur. In de volgende paragraaf wordt eerst een omschrijving van het begrip
gegeven. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het fenomeen organisatie en aan
de grenzen van organisaties. De invulling of operationalisering van het begrip
omgeving is afhankelijk van de invalshoek van analyse van organisaties en hun
omgeving. In paragraaf 3.3 wordt een aantal analysemodellen van de omgeving
besproken, waarna in paragraaf 3.4 de operationalisering van het begrip omgeving
aan de orde komt. De laatste paragraaf van dit deel bevat en korte samenvatting.
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3.2.

Omschrijving begrip omgeving
In de literatuur wordt door de meeste auteurs gesproken over "the external
environment". Uit de vele omschrijvingen o.a. gegeven door Emery en Trist (1965),
Terreberry (1968), Duncan (1972), Rhenman (1973), Kast en Rosenzweig (1979),
Mintzberg (1979), Bryans en Cronin (1984), lavidan (1984) en Stoner en Freeman
(1989) blijkt een communis opinio over drie punten.
Met de externe omgeving worden bedoeld:
- elementen, gebeurtenissen, psychische en sociale factoren, ornstandigheden,
interdependente componenten,
- buiten de grenzen van de organisatie,
- die het functioneren van organisaties beinvloeden, die datgene wat zich binnen
organisaties afspeelt bemvloeden, die in het besluitvormende proces betrokken
moeten worden om de ondernemersdoelen te kunnen bereiken.
Deze opvatting is in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd.
Auteurs als Dirsrnith and Covaleski (1983) voegen aan bovengenoemde defmitie toe
de externe factoren waarop de organisatie zelf invloed kan en wi! uitoefenen in een
continu, interactief proces. Keuning en Eppink (1987) stellen expliciet dat de
genoemde objecten en factoren geen samenstellend of beheersbaar deel van de
organisatie vormen. Buchholz (1986) is dezelfde mening toegedaan en stelt m.b.t.
omgevingsfactoren
"..... and are not typically within the short-run control of
topmanagement".
In deze studie zal onder omgeving worden verstaan de "oude" opvatting uitgebreid
met de toevoegingen van Keuning en Eppink (1987) en Dirsrnith en Covaleski
(1983). Met de omgeving van een organisatie wordt bedoeld:
die omstandigheden en factoren buiten de grenzen van een organisatie
die het functioneren van een organisatie bei"nvloeden en waarop de
organisatie zelf invloed kan uitoefenen, maar die geen samenstellend of
beheersbaar deer van die organisatie vormen.
Uit deze ornschrijving volgt dat de exteme omgeving (buiten de grenzen van de
organisatie) door de organisatie te beinvloeden is, maar niet te beheersen. Interne of
samenstellende delen van de organisatie zijn daarentegen wei te beheersen. Onder
beheersen wordt verstaan het onder controle van het management brengen van de
activiteiten van een organisatie, m.a.w. het management heeft daar zeggenscbap
over. Het management stelt zelf normen en beschikt over rniddelen om die normen
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af te dwingen. Een volledige beheersing is echter niet altijd mogelijk. Bij beinvloeding is die zeggenschap er niet en heeft het management niet de middelen om
bepaalde zaken af te dwingen. Volgens Jemison (1981) is invloed "the ability to
affect the outcome of the decision". In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat
beheersen dus verder gaat dan bei'nvloeden. Het onderscheid beheersen-beinvloeden
zal als een rode draad door deze studie lopen.
In de omschrijving van het begrip omgeving komen twee begrippen voor die
nadere uitleg behoeven. In de eerste plaats is dat het begrip organisatie en in de
tweede plaats het begrip grenzen. Over organisaties is al opgemerkt dat het open
systemen zijn die in voortdurende interactie staan met hun omgeving. Onder een
organisatie wordt in deze studie verstaan een doelrealiserend samenwerkings"verband, of in termen van Daft (1992) "organizations are social entities that are
r goal-directed, deliberately structured activity systems with an identifiable boundary"
(blz, 7). De opvatting m.b.t. organisaties als grootheden waarbinnen partijen
verschillen in doelstellingen, belangen en macht, wordt hier niet gevolgd (Schrama
1991). In deze studie wordt een organisatie als een eenheid gezien waarbinnen
partijen met elkaar samenwerken. Dit sluit aan bij de in deze studie gekozen benadering (structuur- versus procesbenadering, zie hoofdstuk 1).
Het identificeren van de grens van een organisatie is echter problematisch. Daft
spreekt over elementen binnen en elementen buiten de organisatie die duidelijk te
onderscheiden zijn. In grote lijnen kunnen er twee benaderingen in het denken over
de grenzen van organisaties onderscheiden worden. In de eerste plaats de benadering
waarbij actoren in een organisatie zelf de grenzen bepalen. Zaken als lidmaatschap
en beheersen van activiteiten spelen daarbij een belangrijke rol (Aldrich 1979,
Pfeffer en Salancik 1978). Vergelijk de termen samenstellend (lidmaatschap) en
beheersbaar (controle) uit de defmitie van omgeving uit de vorige paragraaf.
In de tweede plaats de opvatting dat grenzen van organisaties niet duidelijk en
stabiel zijn en atbankelijk zijn van de doelen van managers en de analytische
doeleinden van de onderzoeker. In deze opvatting zijn grenzen arbitraire creaties,
getrokken als "a matter of convenience" ( Haberstroh (1965), Downs (1967), Lorsch
en Morse (1974.), Child (1974) en Weick (1979». Het onderscheid organisatieomgeving is in deze opvatting relatief; grenzen kunnen verschillende vormen
hebben, atbankelijk van wat in beschouwing genomen wordt en wie beschouwt.
Voortvloeiend uit de definitie van omgeving wordt hier als de grenzen van een
organisatie aangehouden het al dan niet beheersbaar zijn van de activiteiten van (de
leden) van een organisatie. De opvatting uit de literatuur m.b.t. de arbitraire creatie
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van grenzen past niet bij de benadering beheersbaar-bemvloedbaar en wordt daarom
ook niet als uitgangspunt in deze studie genomen.
3.3.

Modellen van analyse van de omgeving

De omgeving van organisaties kan op verschillende wijzen geanalyseerd
worden. Een voorbeeld van een overzichtelijke indeling is te vinden bij Lenz en
Engledow (1986). Zij onderscheiden vi'f modellen voar omgevingsanal~e gebaseerd
op gelijksoortige concepties m.b.t. de omgeving. De vijf modellen zijn:
['- industry-structure modellen;
I - cognitieve modellen;
organization field modellen;
- ecologische/resource dependence modellen;
- era modellen.

!-

Industry structure modellen
In de industry-structuremodellen is het belangrijkste onderdeel van de omgeving de
bedri'fstak waarbinnen een bedrijf concurreert. De omgeving wordt beschouwd als
een patroon van concurrerende krachten. De concurrentiekrachten bieden kansen en
bedreigingen. Porter (1980) onderscheidde vijf concurrentiekrachten, nl. afnemers,
toeleveranciers, substituutprodukten, potentiele toetreders en strategische groepen
van direct met elkaar concurrerende bedrijven. De algemene omgeving wordt een
bron van exteme krachten genoemd. Porter spreekt over "generic industry environments" (bIz. 189). Verschillen in implicaties van strategieen worden veroorzaakt
door een drietal "key dimensions" van de industriele omgeving, te weten: concentratie in de industrie, mate van industriele rijpheid en de blootstelling aan intemationale
concurrentie. Veranderingen in de omgeving vloeien zowel voort uit de acties van
concurrenten als uit de eerder genoemde bron van exteme krachten ..Aij dit laatste
kan gedacht worden aan respectievelijk produktinnovaties e overheidspolitfe-.-'Na
de veranderingen zal weer een nieuw patroon van concurrerende krachten ontstaan.
Cognitieve modellen
In de cognitieve modellen is de omgeving van een organisatie zoals gepercipieerd

door het management. De omgeving is niet een of andere weergave van de objectieve werkelijkheid, maar een menselijke creatie, een samenbangend geheel van
zingevingen tot stand gekomen door interactie met anderen (Perrow 1986). Deze
door het topmanagement collectief geconstrueerde opvatting over de omgeving
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wordt de zeltbepaalde of "enacted" omgeving genoemd (Weick 1979). Binnen deze
opvatting wordt geen aandacht besteed aan het conventionele onderscheid tussen
omgeving en organisatie; het gaat niet zozeer om de objectieve karakteristieken van
de omgeving, maar om de karakteristieken van het besluitvormingsproces, waarbij
een organisatie informatie selecteert, interpreteert en negeert. Veranderingen in de
omgeving van organisaties worden gezien als een inconsistentie tussen hetgeen een
manager denkt dat zal gebeuren (causale relaties gespecificeerd in zijn cognitieve
structuur) en wat daadwerkelijk gebeurt in zijn ervaringen. Veranderingen worden
geconstateerd nadat ze hebben plaatsgevonden. Of zoals Weick (1979) het stelde
(bIz. 64): "the human creates the environment to which the system then adapts. The
human actor does not react to an environment, he enacts it".
Organization

field modellen

In de organization field modellen is de relevante omgeving een "veld" van organisaties die de organisatie beinvloeden en die de focale organisatie bemvloedt. Relaties
tussen andere organisaties zijn dus alleen van belang als deze de focale organisatie
beinvloeden. Di Maggio en Powell (1983) omschrijven een organization field als
"those organizations that in the aggregate constitute a recognized area of institutional
life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies and other
organizations that produce similar services or products". Auteurs als Williamson
(1975, exchange framework), Freeman (1984, stakeholders framework), Evan
(1976, organization set), Dill (1958, taakomgeving), Kast en Rosenzweig (1979,
taak en algemene omgeving), Osborn en Hunt (1974, macro-, aggregation- en task
environment), Duncan (1972) en Thompson (1967, organization's domain) zijn
onder deze benadering van de relatie tussen omgeving en organisatie te plaatsen.
Dill bracht een bepaalde structuur aan in de omgeving van organisaties; hij introduceerde het begrip taakomgeving, waarmee hij dat gedeelte van de totale omgeving
bedoelde dat potentieel relevant is om doelen vast te stellen en te bereiken; deze
bestaat uit de input van informatie uit externe bronnen.
Na Dill hebben auteurs (Pfeffer en Salancik 1978, Aldrich 1979, Scott 1987) de
omschrijving van de taakomgeving uitgebreid met de zienswijze van de omgeving
als een voorraad hulpbronnen (zie ook resource dependence benadering). Dus de
taakomgeving is zowel een bron van informatie als een voorraad hulpbronnen; de
eenheden waarmee een organisatie input- en outputtransacties heeft. Kast en
Rosenzweig voegden het aspect van de directe interactie van de organisatie met de
omgeving toe, daarmee een bepaald belang voor de organisatie aangevend. De
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onderneming. In de resource dependence modellen wordt de omgeving vanuit de
focale organisatie bekeken. Een organisatie is afbankelijk van hulpbronnen uit de
omgeving. De kans op overleven hangt samen met de mate waarin de benodigde
hulpbronnen voorhanden zijn, zowel qua input als in de zin van de vraag naar
output van de organisatie. Hulpbronnen zijn externe actoren zoals toeleveranciers,
consumenten, concurrenten en overheidsorganen. Leveranciers, klanten, concurren- •
ten en regelgevers worden als vitale in- en uitstroommiddelen van de organisatie
gezien (Pfeffer en Salancik 1978). Een organisatie kan zelf acties ondernemen om
hulpbronnen te verwerven of kan dit samen met andere organisaties doen. Volgens
Aldrich (1979) is het belangrijkste principe voor organisaties handhaving van de
autonornie en het vermijden van onnodige afbankelijkheid. Het kan ook zijn dat
managers onevenwichtige situaties exploiteren. Dus naast vermijden is de exploitatie
van afbankelijke relaties een mogelijke actie of een na te streven situatie.
Organisaties zijn dus afbankelijk van hun omgeving maar streven er naar controle
over hulpbronnen te behouden of te krijgen teneinde die afbankelijkheid te minimalisereno Ais de kosten en risico's van dit rninimaliseren (te) hoog zijn kunnen
organisaties ook samenwerken om de afhankelijkheid te verkleinen (Daft 1992).
Volgens Pfeffer en Salancik (1978) is het verkleinen van de afbankelijkheid de
belangrijkste determinant in de keuze van interorganisationele samenwerking.
Pfeffer en Salancik (1978) veronderstellen dat omgevingen varieren al naar gelang
het niveau van beschikbaarheid van kritische hulpbronnen, de concentratie (verdeling van macht en autoriteit) en de interconnectedness (aantal en patronen van
verbindingen tussen organisaties).

I

Era modellen
In de era modellen wordt de omgeving gezien als een set van sociale structuren,
waarden en roldefinities die een bepaalde tijdsperiode karakteriseren. Volgens
Yankelovich (1982) ligt een "set of meanings and ideas" ten grondslag aan sociale
structuren. Lodge (1975) spreekt in dit verband over ideologieen, Technologie en
experimenten door individuen die op zoek zijn naar zelfverwerkelijking binnen de
context van bestaande instituties zijn de primaire bronnen van veranderingen in de
omgeving (de megatrends beschreven door Naisbitt in 1982). Veranderingen vinden
plaats via een driefasen proces: van de bestaande orde via een turbulente verandering naar een nieuwe orde.
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tabel 3.1. Vergelijking van modellen van analyse van de omgeving
hoe ziet omgeving
eruit

analyseniveau

model

bron van veranderingen in omgeving

industrystructure

patroon van concurrerende krachten

focale organisatie vanuit
bedri j fstak.

als gevolg van acties
tussen concurrerende
krachten en veranderingen in exteme
krachten

cognitieve

gepercipieerd door
management; menselijke creatie

onderscheid organisatie-omgeving niet belangrijk

inconsistenties tussen cognitieve structuur van manager en
daadwerkelijke gebeurtenissen in zijn
ervaringen

organization
field

interdependente
organisaties die doelen en hulpbronnen
van focale organisaties beinvloeden en
er door beinvloed
worden;
taak. en algemene
omgeving als bron
van informatie

focale organisatie

invloeden uit algemene omgeving beinvloeden organisatie via actoren in
taakomgeving

ecologisch

aggregaten van organisaties

populaties en
sub-populaties
van organisaties

autonome veranderingen in omgeving:
variatie-selektieretentie

resource
dependence

bron van schaarse en
waardevolle hulpbronnen

focale organisatie

verandering in capaciteit en verdeling
van hulpbronnen

era

set van sociale structuren en waarden

hele samenlevingen

technologie en experirnenten door individuen

aspect

Bron: Naar Lenz en Engledow (1986)
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Samenvatting en keuze
In de beschrijving van de modellen is gebleken dat zij gebaseerd zijn op verschillende veronderstellingen over de aard, structuur en veranderingen in omgevingen
met belangrijke implicaties voor de analyse van de relatie tussen organisatie en
omgeving. In tabel 3. 1. op de vorige bladzijde zijn de modellen vergeleken op de
volgende punten: hoe ziet de omgeving eruit, het analyseniveau in de modellen en
de aard en bron van veranderingen in de omgeving.
Het nut van een bepaald model is afbankelijk van de analytische toepassing.
In deze studie zijn uitgaande van de probleemstelling, modellen met de focale
organisatie als analyseniveau bruikbaar. Industry structuremodellen (gedeeltelijk),
organization field modellen en resource dependence modellen vinden hun vertrekpunt in de focale organisatie en zijn hier dus toepasbaar. Over deze modellen zijn de
volgende opmerkingen te maken.
Industry structure modellen hebben als nadeel dat economische en technologische
krachten binnen een bedrijfstak beschouwd worden. De opvatting dat de omgeving
een patroon van concurrerende krachten is, is in het kader van de probleemstelling
van deze studie te beperkt. De overheid en omwonenden zijn ook belangrijke
actoren in de omgeving van bedrijven vanuit milieu-oogpunt. De betrouwbaarheid
van deze modellen is beperkt tot volwassen en neergaande industrieen waarbinnen
de structuur duidelijk is en de evolutie bekend is. De omgeving wordt gereduceerd
tot concurrentieveld. In de analyse zal om die reden geen gebruik gemaakt worden
van industry structure modellen.
Een sterk punt van de organization fieldmodellen is de aandacht voor de interactie
tussen de organisatie en de actoren in de omgeving (bijvoorbeeld stakeholders). De
nadruk wordt gelegd op "those features of the environment relevant to the organization viewed as a production system, in particular the sources of inputs, markets for
outputs, competitors and regulators" (Scott 1987, bIz. 181). De belangrijkste actoren
in de omgeving van organisaties zijn andere organisaties. Een zwak punt van deze
modellen is dat de conceptuele ontwikkeling van de omgeving buiten de taakomgeving erg mager is, er is niet meer dan een vage notie hierover. Er is voorts weinig
bekend over hoe veranderingen in de algemene omgeving ontstaan en hoe deze
doorwerken op de taakomgeving.
[
De resource dependence modellen leggen de nadruk op de v~4£.ling en afhankelijkheid van hulpbronnen. Geen enkele organisatie beschikt over alle hulpbronnen om IF
de doelen te bereiken en te overleven. Organisaties moeten daarom hulpbronnen
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gaan uitwisselen, gaan onderhandelen met andere groepen (organisaties) in hun
omgeving.
Het belangrijke punt in zowel de organization field benadering als in de
resource dependence benadering is de notie dat de belangrijkste factoren waarmee
organisaties rekening moeten houden in hun omgeving andere organisaties zijn.
Volgens Aldrich (1979) is ajhankelijkheid de belangrijkste interorganisationele
relatie. Als een organisatie hulpbronnen van een andere organisatie nodig heeft kan
deze zijn afhankelijkheid van de toeleverancier vermijden door zelf strategische
hulpbronnen te bemachtigen, toegang te zoeken tot alternatieve hulpbronnen, dwin-.
gende macht te gebruiken of zijn doelen en technologieen te wijzigen zodat ook
zonder de hulpbron verder gegaan kan worden. Aldrich en Mindlin (1978) pleiten in
hun studie voor een combinatie van twee perspectieven op de omgeving, nl. het
informatieperspectief en het afhankelijkheidsperspectief. In het laatste perspectief
wordt de omgeving als bron van schaarse hulpbronnen gezien en in het informatieperspectief is de omgeving een bron van informatie.
In het vervolg van deze studie zal gebruik gemaakt worden van de organization field
en de resource dependence benadering van de omgeving van organisaties. Het naast
elkaar hanteren van deze twee benaderingswijzen is mogelijk omdat zij complementair zijn en niet conflicterend; beide beschouwen zij een organisatie zoals geformuleerd in de vorige paragraaf (een organisatie als eenheid in tegenstelling tot de
partijenbenadering). De or anization fieldmo~ellen zijn beschrijvend, terwijl de
resource dependence benadering de omgeving ziet als een externe be erkin voor
het han~l~n~an ~en bedrijf. In dat opzicht vormt de resource dependence benadering een aanvulling c.q. verdieping van de organization field benadering.
In paragraaf 3.2. is het onderscheid beheersen-beinvloeden aan de orde
gekomen. Organisaties kunnen hun interne omgeving beheersen en de externe omgeving beinvloeden. In termen van de organization field en de resource dependence
benadering: organisaties trachten de actoren/hulpbronnen in hun omgeving te beinvloeden om daarmee de afhankelijkheid van deze actoren te verminderen of om
zelf een machtige positie te verkrijgen. Anderzijds is bemvloeding noodzakelijk om
de onzekerheid die het niet kunnen beheersen van de actoren in de omgeving met
zich meebrengt, te verminderen.
3.4.

Operatioualiseren begrip omgeving
In deze paragraaf wordt ingegaan op de conceptualisering en operationalisering van het begrip omgeving en de problemen die hierbij aan de orde komen. Het
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zal blijken dat dit een moeilijk vraagstuk is omdat er geen eenduidige operationalisate vinden is. In de literatuur

tie in de literatuur
scheiden

die vrijwel

orngeving-organisatie

algemeen

geacht worden

worden

twee dimensies

als onlosmakelijk

onder-

met de relatie

verbonden te zijn, nl. onzekerheid en afhankelijkheid

(Aldrich

en Mindlin 1978). Met name onzekerheid wordt door vrijwel alle auteurs genoemd
en hangt samen met de in de organization fieldbenadering
de omgeving als bron van informatie. Afhankelijkheid
de resource-dependence
beschreven

theorie.

De dimensies

invulling van de taakomgeving

hulpbronnen.

In het onderstaande

afhankelijkheid

benadrukte zienswijze van

is als dimensie afkornstig uit

vloeien

voort

uit de hierboven

als bron van informatie en als voorraad

wordt nader op de begrippen

ingegaan; in de literatuur is echter aanmerkelijk

onzekerheid

en

meer te vinden over

onzekerheid dan over afhankelijkheid.
Milliken (1987) spreekt over het theoretische belang van het onzekerheids-construct
en stelt ook dat de stand van zaken in de empirische literatuur verwarrend
herorientatie

van de aard van dit belangrijke

construct

Milliken bereikte het onderzoek m.b.t. de onzekerheid

is en een

rechtvaardigt.

Volgens

in de omgeving een hoogte-

punt in de zeventiger jaren; sinds die tijd is er sprake van een behoorlijke
wellicht omdat de resultaten niet makkelijk te interpreteren
dat het concept van onzekerheid

Bij afhankelijkheid

waren. Zij stelt echter

van groot belang blijft in de organisatietheorie

"there is a need to be much more precise in defining,
construct of environmental

afname,

using and measuring

gaat het om de aard en verdeling van hulpbronnen,

en mate van overvloedigheid.

Hierbij gaat het volgens Castrogiovanni

schaarste of het overvloedig aanwezig zijn van kritische hulpbronnen

de schaarste
(1991) om de

bij een of meer

bedrijven die in een bepaalde omgeving opereren. Het begrip afhankelijkheid
geassocieerd

met activiteiten om additionele hulpbronnen

bepaalde omgeving beschikbare
van organisaties

the

uncertainty".

te verkrijgen.

wordt

De in een

hulpbronnen beinvloeden het overleven en de groei

die in die omgeving opereren, bovendien beinvloeden

ze de moge-

lijkheden voor nieuwe bedrijven om in die omgeving te gaan opereren.
De mate van onzekerheid en afhankelijkheid wordt bepaald door de indicatoren waaruit zij opgebouwd zijn. In de literatuur wordt een groot aantal indicatoren
van de dimensies

onzekerheid

en afhankelijkheid

onderscheiden.

Volgens

Scott

(1987) moet er evenwel nog veel werk verricht worden om vast te stellen welke de
primaire

indicatoren

abstracte

begrippen

organisaties

zijn. Dit vaststellen

wordt bemoeilijkt

doordat de concepten

zijn en er een grote variatie in typen omgevingen

en typen

zijn. Toch heeft Dill in 1958 al een poging gewaagd om de omgeving
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van twee Noorse bedrijven te operationaliseren, met het doel de invloed van de
omgeving op de autonomie van managers te bepalen. Zo heeft hij bijvoorbeeld de
indicator homogeniteit geoperationaliseerd door de contacten met afnemers te
be,kijken. Heeft een bedrijf regeimatig contact met dezelfde groep afnemers, of
incidenteel met veel verschillende? Opereert een bedrijf op verschillende markten,
zijn er veel verschillende concurrenten, verschillende vakbonden? De indicator
stabiliteit is gemeten door de veranderingen in de markten waarop geopereerd wordt
te bekijken en de gebruikte produktietechniek. Eveneens is de verstoring in aanvoer
van inputs in de beschouwing betrokken. Dess en Beard (1984) stellen dat operationalisering aan de criteria generaliseerbaarheid, accuraatheid en eenvoud moet
voldoen. Het voldoen aan alle 3 de criteria is onmogelijk volgens Dess en Beard;
het criterium accuraatheid achten zij van minder belang dan generaliseerbaarheid en
eenvoud (zij geven daarvoor geen motivatie). In dit onderzoek moet de operationalisering generaliseerbaar zijn; de omgeving van bedrijven moet op dezelfde wijze te
typeren zijn. Eenvoud is een aantrekkelijk criterium, waar in principe altijd naar
gestreefd moet worden; hetzelfde geldt voor nauwkeurigheid.
Onder de verschillende onderzoekers (Dill 1958, Duncan 1972, Child 1974,
Downey, Hellriegel en Slocum 1975, Hannan en Freeman 1977, Aldrich 1979,
Mintzberg 1979, Miller en Friesen 1984, Scott 1987, Wholey en Brittain 1989)
bestaat er consensus over een aantal belangrijke indicatoren (Dess en Beard 1984).
De indicatoren van Dess en Beard zullen als uitgangspunt genomen worden, temeer
daar ze door andere onderzoekers gehanteerd worden en/of geverifieerd zijn
(Rasheed en Prescott 1987). De belangrijkste indicatoren in de omgeving van
organisaties zijn: complexiteit of mate van homogeniteit, dynamiek en capaciteit en
verdeling van hulpbronnen. Deze laatste indicatoren worden door Dess en Beard als
zodanig niet afzonderlijk genoemd (de operationalisering valt onder capaciteit), maar
in het kader van dit onderzoek zal wei een onderscheid gemaakt worden tussen
capaciteit en verdeling (zie verder). De indicatoren zijn terug te voeren op twee
essentiele redenen waarom de omgeving van belang is voor de organisatie, nl. de
behoefte aan informatie uit de omgeving en de behoefte aan hulpbronnen uit de
omgeving. Door complexiteit en dynarniek neemt de behoefte aan informatie toe, de
onbekendheid met de uitkomst van een beslissing neemt ook toe, evenals de
onmogelijkheid om betrouwbare waarschijnlijkheden toe te kennen aan gevolgen van
omgevingsfactoren.
Capaciteit en verdeling vormen een operationalisering van het begrip
afhankelijkheid (Hannan en Freeman 1977 en Scott 1987). De capaciteit bepaalt of
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een organisatie voldoende hulpbronnen heeft om te overleven en de verdeling geeft
aan of een organisatie de macht heeft om allocatie en gebruik van hulpbronnen
bepalen en in hoeverre
worden.

de hulpbronnen

In het onderstaande

met andere organisaties

te

gedeeld moeten

worden de indicatoren kort besproken

en aangegeven

wordt welke in dit onderzoek gehanteerd zullen worden.
1. complexiteit

of mate van homogeniteit-

het aantal omgevingsfactoren.
groepen toeleveranciers

de ingewikkeldheid

Bijvoorbeeld

en concurrenten.

verschillende

In een complexe omgeving beinvloeden
In een simpele omgeving

veel (groepen van) exteme elementen de organisatie.
beinvloeden

van de omgeving,

het aantal markten,

3 of 4 (groepen van) exteme elementen de organisatie (Daft 1992).

Een mogelijke operationalisering
- concentratie

(Dess en Beard 1984) is de volgende:

van inputs (verschillende

groepen produktgerelateerde

toeleveran-

ciers)
- concentratie van outputs (verschillende groepen afnemers)
- aantal concurrenten
- diversiteit produkten.
Dess en Beard nemen onder de complexiteit niet de hoeveelheid
en regelgeving

op. Deze variabele is weI door Duncan (1972) in zijn onderzoek

nl. de regelgeving overheid in de bedrijfstak.

opgenomen,

overheidswet-

zweig nemen de overheid op als actor in de taakomgeving

Ook Kast en Rosen(zie figuur 3.1.) In dit

onderzoek is de wet- en regelgeving zeer zeker van belang en wordt als indicator
bij de complexiteit
meegenomen

opgenomen.

Voorts wordt de diversiteit

omdat in het kader van het in dit onderzoek

scheid beheersen-bemvloeden

de produktdiversiteit

van produkten
gehanteerde

niet

onder-

een gevolg is van de keuze

van bedrijven zelf.
2. dynamiek-

de veranderlijkheid

van omgevingsfactoren.

De mate van verande-

ring en de frequentie van veranderingen

in de omgeving bepalen de dynamiek.

Bijvoorbeeld

innovaties

onvoorspelbaarheid

concurrenten

en consumenten.

bindingen

in de industrie,

in de omgevingen

Indien gesproken

wordt

van de acties van
van toenemende

zelf, wordt de mate van turbulentie

bedoeld;

verin

deze studie wordt op turbulentie niet nader ingegaan, omdat het accent ligt op de .
interactie van de focale organisatie met exteme actoren. De relaties tussen deze
exteme

actoren (turbulentie)

(1992) is een omgeving

wordt buiten beschouwing

stabiel als deze hetzelfde

gelaten.

Volgens Daft

blijft voor een periode van

maanden of jaren. Er is vol gens Dess en Beard sprake van een dynamische om-
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geving als er veranderingen optreden die moeilijk te voorspellen zijn. De volgende operationaliseringen komen in de literatuur voor:
- instabiliteit in omzetten
- instabiliteit in werkgelegenheid
- instabiliteit in price/cost margin
- technologische instabiliteit
- instabiliteit toegevoegde waarde.
In zijn algemeenheid gaat het dus om de afwezigheid van een bepaald patroon.
Dess en Beard nemen de zogenaamde "regulatory groups" niet mee in hun
operationalisering. Omdat overheidswet- en regelgeving in dit onderzoek een
belangrijke rol speelt, worden de veranderingen in de wet- en regelgeving ook
bij de dimensie dynamiek betrokken. De omzetten, de werkgelegenheid, de
price/cost margin en de toegevoegde waarde vertonen een sterke samenhang;
daarom wordt een indicator uit deze rij gekozen, nl. de instabiliteit in de
ornzetten. Deze indicator is in feite een weerspiegeling van de veranderingen in
de inputs, outputs en concurrenten.
3. capaciteit van de omgeving- de mate waarin hulpbronnen beschikbaar zijn in de
taakomgeving, "abundance or scarcity of resources in an industry" (Boyd 1990).
Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een grondstof voor een industrie, olie voor
de chernische industrie, consurnenten voor een organisatie. De capaciteit van de
omgeving stelt een lirniet aan het aantal levensvatbare organisaties. Volgens de
resource-dependence benadering zijn er vier soorten hulpbronnen te onderscheiden (Aldrich 1979) nl. personeel, informatie, produkten en diensten en
liquide middelen (inclusief accumulatie van kapitaal). Dess and Beard (1984)
operationaliseren de capaciteit van de omgeving echter als voigt:
- ornzetgroei bedrijfstak
- groei werkgelegenheid bedrijfstak
- groei toegevoegde waarde
- groei price/cost margin (ROA).
Evenals bij de dimensie dynamiek wordt in dit onderzoek een indicator gehanteerd, in dit geval de ornzetgroei in de bedrijfstak.
4. verdeling van hulpbronnen- de mate van concentratie of spreiding van hulpbronnen over het aantal in een omgeving aanwezige bedrijven. Bijvoorbeeld de
gelijkmatige verdeling van consurnenten in de omgeving. In de literatuur (Dess
en Beard 1984) wordt deze dimensie als aanvulling op de dimensie capaciteit
geoperationaliseerd als:
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- aantal bedrijven in een bedrijfstak:
- de relatieve ongelijkheid in marktaandeel.
Deze beide indicatoren worden in dit onderzoek gehanteerd.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat een omgeving meer onzeker is als deze
complexer

is en als deze veranderlijk

(dynamisch)

is. Uit onderzoek van Duncan

(1972) is gebleken dat de dimensie dynamiek meer bijdraagt aan de onzekerheid dan
de dimensie complexiteit.
complexiteit.

De veranderlijkheid

Als de dimensies

complexiteit

is moeilijker
en dynamiek

te voorspellen

dan de

met elkaar in verb and

worden gebracht ontstaat een beeld over de mate van onzekerheid van de omgeving.
In onderstaande

tabel zijn de dimensies geoperationaliseerd

op de zojuist besproken

wijze.
tabel 3.2. De dimensies eomplexiteit

en dynamiek

simpel

statisch

dynamisch

in relatie tot onzekerheid
complex

eel 1: lage onzekerheid
- hoge concentratie inputs
- hoge concentratie outputs
- weinig verschillende concurrenten
- weinig wet- en regelgeving

eel 2: tamelijk lage onzekerheid
- geringe concentratie inputs
- geringe concentratie outputs
- veel verschillende concurrenten

- stabiel patroon verkopen
- technische stabiliteit
- stabiliteit wet- en regelgeving

- stabiel patroon verkopen
- technische stabiliteit
- stabiliteit wet- en regelgeving

eel 3: tamelijk hoge onzekerheid
- hoge concentratie inputs
- hoge concentratie outputs
- weinig verschillende concurrenten
- weinig wet- en regelgeving

eel 4: hoge onzekerheid
- geringe concentratie inputs
- geringe concentratie outputs
- veel verschillende soorten concurrenten
- veel wet-en regelgeving

- instabiel patroon verkopen
- technische instabiliteit
- instabiele wet- en regelgeving

- instabiel patroon verkopen
- technische instabiliteit
- instabiele wet- en regelgeving

Bron: naar Duncan (1972) en Daft (1992)

- veel wet-en

regelgeving
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Organisaties

zijn meer afhankelijk als de capaciteit van de omgeving niet groot is en

als de hulpbronnen
3.3.

niet geJijk over de omgeving verdeeld zijn. Analoog aan tabel

kan een tabel geconstrueerd

weergegeven

worden

waarin

de mate van afhankelijkheid

wordt door de dimensies capaciteit en verdeling met elkaar in verband

te brengen.

tabel 3.3. De dimensies capaciteit en verdeling in relatie tot atbankeUjkbeid

verdeling:
veel

verdeling:
weinig

capaciteit: groot

capaciteit: klein

eel 1: tamelijk lage afhankelijkheid

eel 2: hoge atbankeJijkbeid

- omzetgroei bedrijfstak

- geen ornzetgroei bedrijfstak

- groot aantal bedrijven in bedrijfstak
- scheve verdeling marktaandelen

- groot aantal bedrijven in bedrijfstak
- scheve verdeling marktaandelen

eel 3: lage atbankelijkbeid

eel 4: tamelijk hoge afhankelijkbeid

- omzetgroei bedrijfstak

- geen omzetgroei bedrijfstak

- klein aantal bedrijven in bedrijfstak
- gelijke verdeling marktaandelen

- klein aantal bedrijven in bedrijfstak
- gelijke verdeling marktaandelen

De eapaciteit van de omgeving geeft in feite aan of er voldoende ruimte is
voor bedrijven om te kunnen overleven,

of met andere woorden de bewegingsvrij-

heid. Als er in een bedrijfstak veel vestigingen zijn en een kleine ornzet(groei),
de afhankelijkheid
Hetzelfde

ook voor bedrijven

geldt voor een bedrijfstak

ornzet(groei).

met een groot

marktaandeel

hoog

zal
zijn.

met een klein aantal bedrijven en een kleine

Ook in deze situatie zal een bedrijf met een groot marktaandeel

in een

afhankelijke positie verkeren. In feite bepaalt de dimensie capaciteit in hoge mate de
afhankelijkheid

en zal daarom een groter gewicht krijgen dan de dimensie verdeling

(vergelijk het relatieve belang van dynarniek ten opzichte van complexiteit).
De bovenbeschreven
zijn in zijn algemeenheid

operationalisaties

van onzekerheid

objectief vast te stellen indicatoren.

en afhankelijkheid

Over de keuze tussen

een objectieve benadering of een subjectieve benadering van de omgevingsdimensies
wordt in de methodologische

verantwoording

in hoofdstuk 5, nader ingegaan.
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Samenvatting van bet organisatietbeorie-gedeelte
In dit eerste gedeelte van dit hoofdstuk is bet begrip omgeving afgebakend en

zijn verscbillende

analysemodellen,

dimensies en indicatoren van de omgeving be-

schreven. De gekozen twee analysemodellen,

de omgevingsdimensies

en indicatoren

kunnen als voigt samengevat worden:
figuur 3.2. Analysemodellen
teristieken

van de omgeving in verband gebracht met karak-

van de omgeving en omgevingsdimensies

organization field-

bron van

.--

I--

informatie

onzeI--

complexiteit

kerheid

I--

dynamiek

mode IIen
algemene
t"-

-

en taakomgeving

resource
dependence

voorraad

~

I-

hulpbron-

modellen

-

nen

afhankelijk-

capaciteit
f--

verdeling

heid

Deze figuur kan uitgebreid worden met de acties of respons van een organisatie op ontwikkelingen
omgeving.

in de omgeving

of op een bestaande

Dit zal gebeuren na de bebandeling

toestand

van de

van de theorie over de respons van

organisaties in bet volgende hoofdstuk.

B.

DE MILIEU-OPTIEK

3.6.

Inleiding
Als aanvulling op de organisatieliteratuur

wordt in deze paragraaf informatie

uit de milieuliteratuur

over de omgeving van bedrijven aan de orde gesteld. Getracht

za1 worden

onderwerpen

dezelfde

gedeelte van dit hoofdstuk.
milieuliteratuur

de revue te laten passeren

als in bet eerste

Het zal blijken dat de "oogst" tamelijk mager is; de

is nog relatief jong waardoor

onderwerp

van studie zijn geweest.

verschenen

waarin de (milieu)omgeving

veel zaken nog niet of nauwelijks

In de milieuliteratuur
van bedrijven

is een aantal studies

aan de orde komt.

Daarin
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wordt met name aandacht besteed aan de actoren in de omgeving van bedrijven die
invloed uitoefenen op het milieubeleid in bedrijven. Ook het vraagstuk van welke
actoren het milieu op de agenda van bedrijven brengen komt in dit deel aan de orde.
De operationalisatie van het milieu in de bedrijfsomgeving aan de hand van de begrippen onzekerheid en afhankelijkheid gebeurt in hoofdstuk 6.
3.7.

Actoren in de taakomgeving met invloed op milieuzorg
Nadat in het eerste hoofdstuk aangegeven is dat de aandacht voor de milieuproblematiek voomamelijk als een externe ontwikkeling op bedrijven afgekomen is
en in hoofdstuk 2 de milieuproblemen die bedrijven (mede) veroorzaken beschreven
zijn, wordt in deze paragraaf meer specifiek ingegaan op de invloed van actoren uit
de bedrijfsomgeving op het door bedrijven gevoerde milieubeleid. Voor de actorenbenadering is gekozen conform de organization fieldmodellen die eerder in dit
hoofdstuk beschreven zijn.
In verschillende studies (o.a. Van der Woerd e.a. 1990, Tussenevaluatie 1992,
Ruwel 1991) komt de invloed van de omgeving op het milieubeleid van bedrijven
aan de orde. Invloeden vanuit de algemene omgeving komen via actoren in de
taakomgeving de organisatie binnen. In het geval van milieu kan gedacht worden
aan algemene politieke en maatschappelijke inzichten die in de algemene omgeving
ontstaan. Het door een VN-commissie opgestelde rapport "Our common future" is
voor overheden en andere organisaties (mede) aanleiding geweest om het milieu op
de politieke agenda te plaatsen. In Nederland bijvoorbeeld zijn de ideeen en
bevindingen uit dit rapport van invloed geweest op "Zorgen voor morgen" en zo op
het NMP. Op dat moment is het milieu via de actor overheid de taakomgeving van
bedrijven binnengekomen, omdat de uit het NMP voortvloeiende maatregelen (weten regelgeving) bedrijven direct treffen. Eenzelfde redenering kan gemaakt worden
voor andere actoren in de taakomgeving. Consumenten zijnJworden beinvloed door
ontwikkelingen in de algemene omgeving: milieurampen, politieke ontwikkelingen
(Rio 1992 bijvoorbeeld), berichten over uitputting van natuurlijke voorraden, etc.
kunnen tot gevolg hebben dat consumenten alleen nog maar bepaalde produkten of
op een bepaalde manier geproduceerde goederen wensen te kopen. Op dat moment
wordt een bedrijf direct met het milieu geconfronteerd. Ruwel (1991) beschrijft de
wisselwerking tussen de volgende specifieke omgevingssegmenten en de onderneming:
- consumenten zijn mondiger, kritischer en milieubewuster geworden en richten
zich op het kritischer gebruiken van produkten. Consumenten kunnen via
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consumentenorganisaties
- toeleveranciers

hun macht laten gelden of het produkt niet meer kopen;

kunnen

milieurisico's
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grondstoffen

kunnen veroorzaken

en/of

produkten

leveren

die schade

en

bij het gebruik daarvan in het produktieproces

en in de markt. In zo'n gevaI speelt de vraag bij wie de verantwoordelijkbeid
aansprakelijkbeid
- concurrenten

en

liggen;

kunnen een voorsprong

handel en. In een bedrijfstak

in de markt veroveren aIs zij milieubewust

wordt een "dirty old ~"

vaak niet getolereerd

omdat dan de gehele bedrijfstak in een kwaad daglicht kan komen te staan;
- overheden

stellen eisen en regels met betrekking

produktieproces

en produkten.

aIgemeen de milieuwetgeving

tot de bedrijfsinrichting,

het

Door het afgeven van vergunningen en meer in het
heeft de overheid grote invloed op het functioneren

van bedrijven;
- omwonenden

accepteren

steeds minder hinder van bedrijven.

Tegen stank en

lawaai en gevaar voor caIarniteiten wordt steeds meer geprotesteerd;
- werknemers

en vakbonden

heden en werkgelegenbeid

houden zich steeds meer bezig met arbeidsornstandigbinnen een bedrijf.

Hinder en emissie worden

ook

binnen een bedrijf gevoeld en hebben zo invloed op de arbeidsomstandigheden.
Door de druk vanuit het milieu kan de continuiteit

van een bedrijf

in gevaar

komen en daarmee de werkgelegenbeid;
- banken

en verzekeraars

verstrekken
onverwachte

kijken kritisch naar bedrijven aIvorens zij een krediet

of een verzekering

afsluiten.

Een bedrijf kan in de toekomst

tegen

kosten in verband met boetes en saneringen oplopen; banken zullen

dit zien aIs een extra risico waardoor

zij hogere kosten verbinden

strekken van een krediet of zelfs de geldkraan dichtdraaien.

aan het ver-

Als verzekeraars

groot risico voorzien dan zaI dit de premielasten ongetwijfeld vergroten,

een

of wordt

aan het risico geheel geen dekking gegeven;
- aandeelhouders

stell en eisen aan rendement

en bedrijfsvoering.

gevaar wordt gebracht door een milieu-onvriendelijk

Indien dit in

imago zaI een kapitaaIver-

schaffer dit extra risico niet willen nemen en is een bedrijf niet langer aantrekkelijk voor een aandeelhouder.
Hafkamp en Molenkamp (1990) duiden de actoren die direct bij de ondememing betrokken zijn met "verborgen handhavers"

aan. Hiermee bedoelen zij dat de

invloed die actoren op het milieubeleid van bedrijven kan hebben het karakter aanneemt van handhaving,

aIs aanvulling op het toezicht op de naIeving door bedrijven

van vergunningvoorschriften

door vergunningverleners

en milieu-inspecteurs.

Het
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zijn veeleer de direct bij het bedrijf betrokkenen die ertoe bijdragen dat dat bedrijf
haar aandeel in de milieuschade minimaliseert. Bedrijven reageren op deze signalen
uit de markt, vaak eerder en alerter dan op signalen van de overheid. Door het vastleggen van leveringsvoorwaarden, het opstellen van afnemerscontracten en specificaties van produkten en materialen kan aan deze signalen gehoor gegeven worden.
In de Tussenevaluatie 1992 is ook aandacht besteed aan d~--invloed van de
omgeving op de~andacht voor milieuzaken in een bedrijf. ~ _mate van belangrijkheid worden door de bedrijven genoemd: _gem~nte, rovincie, toeleveranciers,
o!p-wonenden, colleg!lbedrijven, milieu-organisaties, bedrijfsmilieudienst, concurrenten en consumentenorganisaties. Consumentenorganisaties hebben in 91 % van de
gevallen geen invloed, in 8% enigszins en 1% van de respondenten geeft aan sterk
door deze organisaties te worden beinvloed, De _gemeer:t~ en pr~incies hebben
relatief de grootste invloed (in respectievelijk 38 % en 63 % van de gevallen geen
invloed). De andere actoren zitten tussen de 91 % en 63% van geen invloed in. Deze
cijfers geven aan dat de invloed van exteme actoren op het milieubeleid vooral van
de overheid afkomstig is. De vraag is welke invloeden nog meer een rol spelen in
het milieubeleid van bedrijven. In de volgende paragraaf en in de case-studies zal
hier nader op ingegaan worden.
In paragraaf 2.3. zijn de milieuproblemen van bedrijven beschreven, ingedeeld in de
categorieen natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en afvalstoffen en produkten.
Effecten van de bedrijfsvoering op het milieu worden door actoren in de bedrijfsorngeving gesignaleerd en zijn voor hen voelbaar. Effecten zijn ook voelbaar voor
actoren buiten de taakomgeving van bedrijven, milieu-effecten hebben uiteenlopende
tijd-ruimtelijke schalen. Actoren in de taakomgeving staan echter in directe interactie met bedrijven, zij kunnen en zullen bedrijven duidelijk maken dat de bedrijfsvoering negatieve effecten heeft. Deze effecten worden dus milieuproblemen doordat
actoren deze als zodanig ervaren en daar naar handelen door het stellen van eisen
aan bedrijven. De beschreven milieu-effecten kunnen in verband gebracht worden
met actoren die er voor zorgen dat een bepaald effect een milieuprobleem wordt. In
onderstaande tabel wordt daartoe een poging gedaan; de redenering is vanuit het
bedrijf.
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In de tabel is bij de actoren concurrenten, overheid en aandeelhouders een kruisje te
zien bij alle milieuproblemen. Concurrenten lcunnen het milieu op de agenda van
bedrijven brengen doordat zij op diverse terreinen vanuit milieu-oogpunt beter scoreno De wet- en regelgeving van de overheid beinvloedt alle in de tabel genoemde
milieuproblemen. Aandeelhouders zijn gebaat bij een milieuvriendelijk imago van
een bedrijf. Dit imago kan betrekking hebben op alle genoemde milieuproblemen.
Bij het ene bedrijf zal de bodemsaneriog een grote rol spelen, bij het andere bedrijf
bijvoorbeeld de geluidhinder. Consumenten zijn vooral bezorgd om de fysieke samenstelling van een produkt en het afvalprobleem, veroorzaakt o.a door de verpakking. Toeleveranciers zullen met name door de toelevering van grond- en hulpstoffen en materialen een bedrijf beinvloeden. Indien toeleveranciers bepaalde grondstoffen niet meer leveren heeft dit uiteraard invloed op het afnemende bedrijf.
Toeleveranciers wensen ook niet aangesproken te worden op afval in een later stadium van de produktketen (verpakking). Werknemers zijn ook gebaat bij een milieuvriendelijk imago van het bedrijf waar zij werken, maar zij zullen zich toch vooral
bekommeren om de effecten die de gezondheid beinvloeden. Banken en verzekeraars
zijn geinteresseerd in de continuiteit van een bedrijf. De bodemsaneringsproblernatiek, de problemen rond externe veiligheid en chemisch afval zijn in dit verband de
belangrijkste milieuproblemen. Het zijn die zaken die forse financiele risico's met
zich mee kunnen brengen. Uit het bovenstaande blijkt dat de actoren uit de omgeving in feite alle door bedrijven (mede) veroorzaakte milieu-effecten tot milieuproblemen maken. Er zijn echter weI verschillen; sommige actoren brengen minder,
andere problemen op de agenda dan de overheid, de concurrenten en de aandeelhouders. Elk bedrijf, in welke omgeving dan ook opererend, wordt met milieuproblemen geconfronteerd en zal naar oplossingen voor deze problemen moeten zoeken.
De dimensie onzekerheid is geoperationaliseerd aan de hand van de indicatoren complexiteit en dynamiek. In deze paragraaf is tot nu toe vooral aandacht
besteed aan de complexiteit: de hoeveelheid actoren die invloed uitoefenen op het
milieubeleid. De factor milieu in de omgeving van bedrijven kan echter ook een
dynarnische dimensie hebben. Douma, De Groene en Hafkamp (1995) noemen in dit
verband de volgende voorbeelden:
- de felle en plotselinge reactie van de consumenten bij milieu-incidenten met
stoffen als PVC en dioxinen. Daar kan nog aan toegevoegd worden de reaktie op
de voorgenomen dumping van het Shell olieplatform Brent Spar in juni 1995;
- de Duitse verpakkingswetgeving die vele exporterende bedrijven in Nederland verraste;
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- de effecten van wetgeving en schaalvergroting

in de afvalstoffenwereld

(inzame-

ling, bewerking en verwerking);
- de toenemende onaanvaardbaarheid

van bestrijdingsmiddelen;

- de Europese regelgeving op milieugebied
zaam op gang en verrast vervolgens

in het algemeen; deze komt soms lang-

de bedrijven in de lidstaten, zoals het geval

was bij de richtlijn voor milieu-auditing.
Een sterke dynamiek veroorzaakt
verre de case-bedrijven

onzekerheid;

geconfronteerd

in hoofdstuk 6 zal blijken in hoe-

worden met een dynamische

(milieu)omge-

ving.
3.8.

Motieven voor milieumanagement
Actoren in de bedrijfsomgeving

men. Bedrijven zullen dus maatregelen

zetten milieu-effecten

om in milieuproble-

moeten nemen. In diverse onderzoekingen

is

nagegaan waarom bedrijven aandacht voor het milieu hebben en milieumaatregelen
nemen. Van der Woerd e.a. (1990) hanteren de volgende empirische indeling:
Bedrijfsexteme

motieven

- nieuwe marktkansen
- imago verbetering
- overheidsregelgeving
- eisen leveranciers en afnemers
- eisen verzekeraars

Bedrijfsinteme

motieven

en banken

- kostenbesparing
- kwaliteitszorg
integraal

risicomanagement

(terugdringen

financiele

risico's)
Persoonlijke

motieven

persoonlijke

In 1988 formuleerden

betrokkenheid bij milieuproblemen.

de werkgeversorganisaties

menten voor een "verantwoord

ondememerschap

VNO/NCW een aantal argu-

op milieugebied".

De argumenten

zijn in vijf groepen ingedeeld:
_ milieuhygienische

argumenten zoals de noodzaak van een goede kwaliteit van het

milieu, de afhankelijkheid
bedreiging

van de kwaliteit van veel produkten van het milieu, de

van emissies en afvalstoffen

voor het milieu en de noodzakelijkheid

van het zorgvuldig gebruik van grondstoffen;
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argumenten zoals acceptatie van de ondememing door publiek,
overheidsinstanties en afnemers, de blijvende aandacht voor het milieu door
bevolking, overheid en politiek, het voorkomen van eenzijdig opgelegde eisen, de
gevolgen van een (beperkt) milieu-ongeval en de motivatie van het personeel;
- flnanclele argumenten zoals het voorkomen van financiele offers (schadeclaims,
heffingen) door verwaarlozing van milieuzorg, het profiteren van financiele
voordelen en het verlagen van de kosten van de bedrijfsvoering;
- public relations en marketing argumenten zoals het voorkomen van een negatief
imago en het bijdragen aan een positief en betrouwbaar imago;
- juridische argumenten zoals de toename van de regelgeving, de mogelijkheid via
de actie uit onrechtmatige daad, de verzwaring van sancties, de aansprakelijkheid
van natuurlijke personen voor milieudelicten en de effectievere controle op de
naleving van milieuwetten.

- strategische

Met name de strategische, public relations en marketing en de juridische
argumenten hebben te maken met de interactie tussen bedrijf en omgeving. De
financiele argumenten vinden hun oorsprong voornamelijk binnen het bedrijf. De
argumenten van de werkgeverorganisaties kunnen ondergebracht worden in de bedrijfsexterne, bedrijfsinterne en persoonlijke motieven van Van der Woerd; deze
indeling wordt in het vervolg dan ook gehanteerd.
Tabel 3.5. op de volgende bladzijde geeft een uit empirisch onderzoek
(Tussenevaluatie 1992) verkregen indruk van het relatieve belang van de verschillende argumenten voor milieuzorg. De verschillende argumenten zijn zowel
intern, extern als persoonlijk. Waarom voor deze indeling is gekozen wordt in het
rapport van de Tussenevaluatie 1992 niet aangegeven.
Uit deze tabel blijkt dat bedrijfsexterne motieven (overheidsregels, omgeving/
klanten/opinie en branche) voor 56%, bedrijfsinterne motieven (financieel-economisch, concern, personeel/arbo en integratie van systemen) voor 28% en persoonlijke motieven (overtuiging) voor 16% de aanleiding voor milieuzorg vormen. Zoals te
verwachten was speelt de omgeving hierin dus een belangrijke rol, hoewel de rol
van andere zaken zeker niet veronachtzaamd moet worden.
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tabel 3.5. Aanleiding voor het bedrijf om systematisch aandacht aan milieuzorg
te besteden

Overheidsregels/voorschriften

41 %

Overtuiging

16%

F inancieel-econornisch

15%

Omgeving/ldanten/opinie

10%

Branche/Kamer

5%

van Koophandel

Concern

5%

Personeel/ Arbo

5%

Integratie van systemen/certificatie

3%

Bron: KPMG Milieu/IVA
Gravenhage/Tilburg

"Tussenevaluatie

1992 Bedrijfsrnilieuzorgsystemen"

, 's-

1993.

Het is echter de vraag of de factor overtuiging niet gevoed wordt door ontwikkelingen in de omgeving,

maar door de respondenten

als zodanig niet erkend wordt.

Wellicht bemvloeden alle actoren te zamen de ondernemer
door de invloed gemcorporeerd

in deze gevallen, waar-

is in het denken van de ondernemer.

Sommige acto-

ren zijn er wellicht in geslaagd de rnilieugevolgen van hun bedrijfsvoering
uit te drukken, in dat geval kan de respondent financieel-econornische
gegeven hebben die tot rnilieuzorg
gereageerd

in prijzen

motieven aan-

aanleiding geven. Zo'n bedrijf heeft in feite al

op de milieuproblematiek

door in dit geval interne

maatregelen

te

nemen.
De vraag is of en hoe bedrijven de druk uit de omgeving vertalen in rnilieubeleid en
in hoeverre

zij de zorg van de actoren

wegnemen.

maatregelen

te nemen, dus door beheersing

Doen zij dit door interne

of trachten zij hun omgeving

invloeden? Over het vraagstuk beheersen-belnvloeden

te be-

gaat het volgende hoofdstuk.
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INTEGRATIE

EN STELLINGEN

Bij de integratie van het organisatietheorie-deel en het milieudeel zijn de
volgende vragen relevant:
1. wat kunnen milieumanagers leren uit de organisatieliteratuur?;
2. hoe kunnen milieuproblemen in organisatietermen gevat worden zodat milieuproblemen toegankelijker worden voor managers?
Ad.l Uit de beschrijving van de omgeving van bedrijven aan de hand van de organisatietheorie blijkt in de eerste plaats dat er veel literatuur over dit onderwerp
verschenen is; blijkbaar is de omgeving een belangwekkend onderwerp. Maar wat is
die omgeving nu precies? Hoe kan naar de omgeving van bedrijven gekeken
worden, vanuit welke invalshoek? De actorenbenadering en het concept van de
taakomgeving bieden een helder inzicht. Hoe de omgeving gezien kan worden en
geoperationaliseerd aan de hand van de dimensies onzekerheid en afhankelijkheid is
in deel A duidelijk gemaakt. Vaak wordt gezegd dat de omgeving onzekerder is
geworden door de milieu- problematiek. Met behulp van de in deel A besproken
indicatoren kan nu nagegaan worden of dit werkelijk het geval is. Door de beperkte
rationaliteit is het voor ondememers (milieumanagers) niet mogelijk om de gehele
omgeving te kennen en te overzien. Door de omgeving te zien als de taakomgeving
met de daarin aanwezige actoren kan de omgeving systematisch en daardoor wellicht
vollediger worden geanalyseerd.
Ad.2 Het vatten van milieuproblemen in organisatietermen IS op verschillende
manieren aan de orde gekomen. In hoofdstuk 2 is aangegeven wat het belang van
het milieu voor bedrijven is en hoe het milieu op bedrijven afkomt. Bovendien is
duidelijk geworden welke aanzienlijke inspanningen van bedrijven verwacht worden.
Voor managers moge nu duidelijk zijn dat de milieuproblematiek niet te ontkennen
of te verwaarlozen is. Actoren uit de omgeving brengen diverse milieuproblemen op
de agenda van bedrijven; afhankelijk van de druk die de diverse actoren uitoefenen
za1 een bedrijf op deze rnilieuproblemen moeten reageren.
In het geheel van actoren speelt de overheid een belangrijke rol; managers zullen
daar uitdrukkelijk rekening mee moeten houden.
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STELLINGEN
Op grond van dit en het vorige hoofdstuk kunnen de volgende stellingen geformuleerd worden:

1. De milieu-omgeving van bedrijven kan getypeerd worden als een omgeving
met hoge onzekerheid en afltankelijkheid.
Door het optreden

van diverse aetoren met milieubelangen

bedrijven is te verwaehten
wordt ook veroorzaakt
men manifesteren

dat de (milieu)omgeving

doordat milieuproblemen

in de omgeving

zich in velerlei

verschijningsvor-

(zie hoofdstuk 2, o.a. de Integrale Milieu Taakstellingen).

invloed van steeds wijzigende

overheidseisen

van

van bedrijven complex is. Dit
Onder

en als gevolg daarvan wijzigingen

in

de opstelling van andere aetoren, za1 de omgeving ook dynamiseh zijn.
Voor de afhankelijkheid

die op bedrijfstakniveau

gemeten wordt, betekent dit dat

sprake zal zijn van een geringe eapaciteit, een groot aantal bedrijven in de bedrijfstak en een ongelijke
bedrijven

verdeling

zullen zieh bevinden

van marktaandelen.

In termen

in kwadrant 4 (hoge onzekerheid);

van tabel

3.2.,

in termen van

tabel 3.3, in kwadrant 2 (hoge athankelijkheid).
In de case-bedrijven zal nagegaan worden of deze stelling kIopt.

2. Met name bedrijfsexterne factoren brengen het milieu op de agenda van bedrijven; de overheid is de belangrijkste externe actor in dit verband.
Uit tabel 3.4. bleek dat de overheid,
typen milieuprob1emen
voor

milieubeleid

motieven belangrijker

en aandeelhouders

op de agenda van bedrijven brengen.

zoek is gebleken dat de overheid
aanleiding

eoneurrenten

case bedrijven zal bovenstaande

Uit empiriseh onder-

als externe actor de belangrijkste

door

bedrijven.

waren dan bedrijfsinterne

Voorts

bleek

rol speelt in de

dat bedrijfsexterne

en persoonlijke

stelling worden onderzoeht.

in feite alle

motieven.

In de
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4

DE RESPONS VAN BEDRIJVEN OP HUN
OM GEVING EN ONDERZOEKSMODEL

Dit hoofdstuk bevat het theorie-gedeelte over de respons van bedrijven op
hun omgeving. In hoofdstuk 7 komt de empirie op dit terrein aan bod. Evenals in
het vorige hoofdstuk worden de organisatietheorie-optiek en de milieu-optiek apart
behandeld. De integratie van beide gedeelten vindt plaats in deel C waar ook de uit
de delen A en B afgeleide stellingen geformuleerd worden. Deze stellingen worden
in hoofdstuk 7 tegen de respons van de case-bedrijven aangelegd. Aan het eind van
deel A wordt het onderzoeksmodel geformuleerd dat in deze studie gehanteerd
wordt.
A.

DE ORGANISATIETHEORIE-OPTIEK

4.1.

Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de taakomgeving van bedrijven omschreven als een
bron van informatie en als een voorraad hulpbronnen. Gebrek aan informatie, een
bepaalde perceptie van informatie en onbekendheid met uitkomsten veroorzaken onzekerheid. Afhankelijkheid heeft te maken met de hoeveelheid, aard en verdeling
van hulpbronnen. Het kenmerkende onderscheid tussen organisaties en hun omgeving is in het vorige hoofdstuk beschreven als het al dan niet beheersbaar zijn van
de activiteiten van (de leden) van een organisatie. Beheersing hangt samen met de
interne omgeving, bei'nvloeding met de externe omgeving. De respons op ontwikkelingen uit de omgeving, een externe impuls voor bedrijven, kan zich manifesteren in
interne maatregelen (beheersing) en in maatregelen gericht op beinvloeding van de
omgeving. In paragraaf 4.2. wordt het begrip respons ten behoeve van dit onderzoek afgebakend. In de daarop volgende paragraaf komt het congruentievraagstuk
aan de orde; de fit tussen organisatie en omgeving wordt nader beschouwd. In dat
kader worden de contingentiebenadering en de strategische keuzebenadering besproken. Deze paragraaf eindigt met de problematiek van de keuzeruimte die bedrijven
hebben bij de respons op de omgeving. In paragraaf 4.4. wordt ingegaan op
concrete mogelijkheden van beheersing en bei'nvloeding. De in de literatuur onderscheiden responsmogelijkheden worden gerangschikt naar beheersing en bei'nvloeding. In de samenvattende paragraaf 4.5. wordt het in deze studie gehanteerde
onderzoeksmodel weergegeven.
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Het begrip res pons

In deze studie wordt het begrip respons gebruikt voor de reactie van
bedrijven op (ontwikkelingen in) hun omgeving. Respons kan omschreven worden
als de reactie op een stimulus, een set van acties die ondemomen wordt als een
direct gevolg van een invloed of kracht (Logsdon 1990). In plaats van het begrip
respons wordt ook vaak gesproken over strategie. am het begrip respons goed te
kunnen plaatsen wordt in deze paragraaf geput uit de omvangrijke strategieliteratuur.
Daartoe wordt een aantal aspecten van het strategiebegrip nader beschouwd. Het
strategiebegrip is echter veel breder dan het responsbegrip; in de literatuur en in het
spraakgebruik: worden met het woord strategie veelal overall-strategieen -bijvoorbeeld de drie strategieen van Porter kostenleiderschap, focus en differentiatiebedoeld. Ook wordt het begrip strategie gebruikt voor generieke strategieen als
groeistrategieen, stabiliteitsstrategieen, etc. Dit gaat de betekenis van het begrip
respons te boven. Het-begrip strategie wordt in de literatuur in verschillende betekenissen gebruikt. In de eerste plaats de betekenis van strategie als plan, als datgene
wat de organisatie wil bereiken, de doelstelling: de inhoudeJijke kant van het begrip
strategie. Een tweede betekenis van strategie is die van het strategieformuleringsproces. Hierbij gaat het om de totstandkoming van de inhoud van een strategie. Hoe
vindt het besluitvormingsproces plaats, welke elementen worden in beschouwing genomen ter bepaling van een strategie? De laatste betekenis van het begrip strategie is
die van de implementatie van een strategie. De invoering van een gekozen strategie
in de organisatie, de maatregelen t.a. v. de organisatiestructuur en het proces die
genomen moeten worden om de gekozen strategie te realiseren. De drie betekenissen zijn in feite drie kanten van eenzelfde zaak, toch is een afzonderlijke behandeling niet ongebruikelijk gezien de grote hoeveelheid literatuur op elk van de drie
gebieden. Tijdens en na de implementatiefase dient een terugkoppeling plaats te
vinden naar het formuleringsproces.
Ten Have (1993) maakt een onderscheid tussen de "inhoud"- en de "proces"benadering m.b.t. strategievorming. De inhoudbenadering legt de nadruk op de aanleidingen en uitkomsten van het proces van strategievorming. In de procesbenadering staat
de wijze van totstandkomen van een strategie centraal, het formuleringsproces. In
deze studie wordt voor de respons de inhoudbenadering gekozen omdat deze aansluit
bij de probleemstelling.
Een ander aspect dat in de literatuur in verband gebracht wordt met strategie, is het
moment waarop begonnen wordt met het denken over en het formuleren van een
strategie; met andere woorden de "timing" van de strategie. Freeman (1984) onder-
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scheidt vier planningsattituden om met de veranderende omgeving om te gaan, nI.
1. inactivity- een ontkenning van veranderingen en de zaken gewoon voortzetten;
2. reactivity- afwachtend, een eventuele respons moet gestimuleerd worden door
externe krachten;
3. proactivity- trachten veranderingen te voorspellen en de organisatie trachten te
positioneren voordat veranderingen optreden;
4. interactivity- actieve betrokkenheid met externe krachten en druk om zo de
toekomst te creeren.
Hoewel de instelling en handelswijze van managers medebepalend is voor de keuze
van een bepaalde strategie is gezien de probleemstelling van dit onderzoek met name
de inhoudelijke kant van een strategie van belang. De vraag is wat doen bedrijven
als ze met het milieu als omgevingsfactor geconfronteerd worden? Welke acties
worden, intern dan weI extern genomen? Daarmee is niet gezegd dat de strategieformulering en -implementatie niet van belang zijn; zij zuIlen zijdelings aan de orde
komen. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt aan de hand van de milieuliteratuur weI aandacht geschonken aan de planningsattitude.
Er zijn veel omschrijvingen van het begrip strategie te vinden in de literatuur. Porter (1980) omschrijft strategie als "... a broad formula for how a business
is going to compete, what its goals should be, and what policies will be needed to
carry out the goals". Chandler (1962) omschreef strategie in zijn bekende studie als
"strategy can be defined as the determination of the basic long-term goals and
objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation
of resources necessary for carrying out these goals". Quinn omschrijft strategie als
de verzameling coherente expliciete doelen die richting geven aan het handelen van
een organisatie op lange termijn, rekening houdend met de interne en externe
situatie (Quinn e.a. 1988). Freeman (1984) vindt dat "..although there are many
definitions of strategy and policyplanning the basic idea is that they are concerned
with the configuration of an organization's resources in relationship to its external
environment". Keuning (1978) beschrijft strategieen als gedragsalternatieven ter
beinvloeding en beheersing van de omgeving. (Keuning hanteert niet het in dit
onderzoek gehanteerde onderscheid beheersing-beinvloeding: daaruit voIgt dat de
omgeving niet beheerst kan worden, maar weI bemvloed). Als laatste de definitie
van Johnson and Scholes (1988): "..... .the matching of an organization's activities
to the environment". Een gemeenschappelijk kenmerk van met name de eerste drie
definities is de opvatting dat strategie te maken heeft met de bepaling van de doelen
van de organisatie; in de laatste drie komt nadrukkelijk de relatie met de omgeving
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naar voren. Gezien de probleemstelling van deze studie waarin bet om de respons
van bedrijven gaat wordt strategie in bet vervolg gezien als het in overeenstemming
brengen van de activiteiten van een organisatie met de omgeving waarin deze
opereert. De doelbepaling ligt in zijn algemeenbeid buiten de scope van bet responsbegrip. Het in overeenstemming brengen zal in bet algemeen lange termijn consequenties bebben en kan zowel binnen als buiten de organisatie plaatsvinden.
Volgens de klassieke benadering is een strategie (Scbrama 1991) expliciet geformuleerd, gaat vooraf aan bet handelen en is meer van prescriptieve dan van descriptieve aard. Deze opvatting wijkt duidelijk af van die Mintzberg (1978) die een
strategie ziet als .... a pattern in a stream of actions". Hij onderscbeidt de volgende
strategieen: beoogde, niet gerealiseerde, zich voordoende, gerealiseerde en doelbewuste. Mintzberg geeft hiermee aan dat een strategie en bet proces van strategieformulering niet volgens een vast patroon verlopende gebeurtenissen zijn. Het proces
van het formuleren van een strategie is een creatieve, reflectieve, innovatieve en
interpretatieve bezigheid en bepaalt in boeverre een organisatie de uitdagingen en
complexiteit van de omgeving aan kan (Miller en Friesen 1984). Deze omscbrijving
impliceert dat strategieformulering en -implementatie niet in een chronologische
volgorde beboeven te verlopen zoals de klassieke benadering suggereert. Evenmin is
een normatieve conceptualisering van bet begrip strategie hiermee in overeenstemming.
Het belangrijkste motief om te reageren op ontwikkelingen in de omgeving is de
wens tot overleven van de organisatie (Romme 1992). In bepaalde gevallen moet
een organisatie een strategie bebben vanwege bet gedrag van concurrenten bijvoorbeeld (actie en reactie), soms is er geen weg terug en een coherente actie geeft meer
kans op succes (Daems en Douma (1989). Veel auteurs stellen dat de effectiviteit
van een organisatie in belangrijke mate bepaald wordt door de wijze waarop deze
relaties aangaat met de externe omgeving (Osborn en Hunt 1974, Bourgeois 1985,
Daft e.a. 1988). Er zijn weinig empirisch afgeleide voorschriften over welke
strategieen gekozen zouden moeten worden in een bepaalde omgeving indien een
organisatie effectief wil zijn (Jauch, Osborn en Glueck 1980). Uit bun onderzoek
naar de impact van omgeving en strategie op het korte termijn succes van 358 grote
ondernemingen, blijkt dat de veronderstelling dat dezelfde uitdagingen in een
omgeving tot dezelfde strategiscbe beslissingen leiden nauwelijks bewezen is. Hier
wordt volstaan met de opmerking dat het vraagstuk van de samenbang tussen strategie en performance niet direct aan de orde komt in dit onderzoek.
In dit onderzoek wordt het begrip respons naar analogie van de betekenis van
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het begrip strategic, gebruikt voor het in overeenstemming brengen van de activiteiten van een organisatie met de omgeving waarin deze opereert. Dat in overeenstemming brengen is een reactie of een set van acties naar aanleiding van een exteme
invloed of kracht (stimulus). De aard van de milieuproblematiek (zie hoofdstuk 2)
veronderstelt veranderingen in de omgeving en wordt als een stimulus opgevat.
4.3.

De "fit" tussen organisatie en omgeving en de keuzeruimte van bedrijven
In de organisatieliteratuur wordt het vraagstuk van de relatie organisatieomgeving in zijn algemeenheid behandeld vanuit de notie dat deze zaken op de een
of andere manier bij elkaar moeten "passen" wil de organisatie levensvatbaar zijn
(Drazin en Van de Ven 1985). Dit zogenaamde congruentiedenken is tot op de dag
van vandaag herkenbaar in de literatuur. Over hoe de fit tussen organisatie en
omgeving tot stand komt wordt verschillend gedacht. De vraag is of organisaties de
vrijheid hebben om zelf hun responsmogelijkbeden te kiezen om de fit tot stand te
brengen, of dat deze mogelijkbeden "gedicteerd" worden door de omgeving. Het
gaat hier om het vraagstuk van omgevingsdeterrninisme versus keuzevrijheid, of
anders geformuleerd over de vraag of "managerial choice or environmental forces
determine a firm's success and its survival" (Hrebiniak en Joyce 1985, Lawless en
Finch, 1989). Het basisidee van de contingentiebenadering is de gedachte dat er
geen "best way to organize" bestaat (Lawrence en Lorsch 1967). De kenmerken van
de omgeving bepalen of een organisatie effectief is, dus de "way to organize" is
afhankelijk van omgevingskenmerken. Er moet een bepaalde congruentie zijn tussen
organisatie en omgeving om te kunnen overleven. Lammers (1984) omschrijft de
contingencybenadering als de verzameling theoretische en empirische studies die
uitgaan van het congruentiedenken en betrekking hebben op de afhankelijkbeid van
het succes van een bepaald soort organisatie van exteme factoren. Deze exteme
factoren of contextfactoren beinvloeden de organisatiestructuur hetzij direct, hetzij
indirect via de beinvloeding van de effectiviteit van de organisatie. Contextfactoren
zijn in deze opvatting te beschouwen als exteme factoren die de effectiviteit of
levensvatbaarheid van organisaties beinvloeden en die vanuit het perspectief van de
organisatie als gegeven worden beschouwd (Schrarna 1991, blz. 26/27). Dit gedachtengoed van de contingentiebenadering heeft in de loop der tijd een verandering
ondergaan, dan wel aan de contingentiebenadering is een andere betekenis gegeven
(Ten Have 1993). In veel leerboeken wordt de contingentie-benadering beschreven
als een prescriptieve benadering. Gegeven een bepaalde situatie van de omgeving
van een organisatie zou een "voorschrift" te geven zijn over de meest wenselijke
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organisatievorm. De omgeving wordt in een aantal determinanten ingedeeld die
geacht worden samen te hangen met de performance van organisaties. Een hoge
correlatie betekent dan dat managers op een juiste wijze met de omgeving rekening
hebben gehouden, daar dus goed op gereageerd hebben (Gross en Etzioni 1985).
Bourgeois (1984) stelt dat de organisatietheorie veel deterministische contingencytheorieen bevat waarin de rol van de keuze door mensen ondergeschikt is aan de
turbulentie in de omgeving, technologische processen, grootte en eigendom,
vereisten van informatieprocessen of natuurlijke selectieprocessen. Volgens Scbreyogg (1980) wordt in de contingentiebenadering de organisatie gezien als reagerend
op zijn omgeving en niet als "acting upon it".
Kritiek op de deterministische opvatting van de contingencybenadering richt
zich vooral op de gesuggereerde causaliteit tussen de omgeving en de effectiviteit
van de organisatie en op het feit dat in een bepaalde omgeving slechts een structuur
mogelijk zou zijn. In zijn kritiek op (de volgens hem deterministische) contingentiebenadering stelt Schreyogg (1980 en 1982) dat besluitvorming in organisaties niet
uitsluitend bepaald wordt door omstandigheden in de omgeving. Er is een "scope of
decisionmaking" mogelijk. Deze keuze moet volgens hem in het theoretische raamwerk van de relatie organisatie-omgeving opgenomen worden.
Aanhangers van de (klassieke) contingencybenadering daarentegen beweren dat deze
benadering ook het maken van keuzes in zich draagt. "The contingency approach
does not presume that contingency determines structure" (Donaldson 1982). De
contingency-literatuur stelt dat de effectiviteit van een organisatie het hoogste is als
er een goede fit is tussen contingenties en structuur. Een goede match veroorzaakt
effectiviteit, een mismatch ineffectiviteit (Donaldson 1982). In de contingentiebenadering zoals oorspronkelijk geformuleerd, is dus een "scope of choice" mogelijk,
organisaties hebben een bepaalde keuzeruimte voor de vormgeving bij een gegeven
omgeving. Met deze constatering wordt duidelijk dat er overeenkomsten tussen de
contingentiebenadering en de hiema te bespreken strategische keuzebenadering zijn.
De strategische keuzebenadering gaat ervan uit dat de menselijke actor de
mogelijkbeid heeft om te kiezen uit een reeks van altematieve opties. Een organisatie heeft de mogelijkbeid om zijn omgeving te beinvloeden. Aanhangers van deze
benadering stelien dat sommige managers succesvoller zijn dan anderen die in
dezelfde omgeving opereren, terwijl zaken als financiele bronnen hetzelfde zijn. Als
de grondlegger van de strategische keuzebenadering wordt algemeen Child gezien;
deze stelde "we have to recognize the exercise of choice by organizational decisionmakers" (1974). In die zin is de strategische keuzebenadering een reactie op de
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deterministische invulling van de contingentiebenadering en een aanvulling op de
oorspronkelijke contingentiebenadering.
Schrama (1991) noemt de volgende uitgangspunten van de strategische keuzebenadering:
- er is een congruentie tussen de organisatievorm en de omgeving in termen van
mogelijkheden en beperkingen, de congruentie wordt niet gezien als een een-opeen benadering;
- een organisatie wordt beschouwd als een samenwerkingsverband, waarbij de
betrokkenen verschillen in doelstellingen, belangen en macht;
- de menselijke actor heeft een actieve rol bij het tot stand brengen en het behouden
van een congruente organisatievorm.
De laatste twee punten maken duidelijk dat in deze studie de strategische keuzebenadering niet gevolgd kan worden vanwege een andere benadering van organisaties en
de rol van de menselijke actor.
Meerdere auteurs hebben de keuzeruimte in het handelen van organisaties
bestudeerd. Dirsmith en Covaleski (1983) stellen dat organisaties hun omgeving
beinvloeden en beinvloed worden door hun omgeving. In termen van de resource
dependencemodellen: organisaties hebben macht en zijn afhankelijk. Kast en
Rosenzweig (1979) menen dat organisaties pro-actief kunnen zijn in het kiezen van
hun omgeving en voortdurend proberen de omgeving zo te scheppen dat doelen
bereikt worden. Cyert en March (1963) spreken in dit verband over de "negotiated
environment", hetgeen impliceert dat organisaties hun omgeving tot op zekere
hoogte kunnen creeren en aanpassen. Bourgeois (1984) tenslotte, ste1t: "
the
manager or the top management coalition always retain a certain amount of discretion, first to select the situation, domain, industry in which he/she or they choose to
operate .... ". In de opmerkingen van de Child en overige auteurs met betrekking tot
de relatie organisatie en omgeving wordt nergens gewag gemaakt van een absolute
keuzevrijheid van organisaties; het gedrag van de menselijke actor komt voort uit de
eigen vrije wil maar is onderhevig aan allerlei beperkingen, waaronder die door de
omgeving gesteld.
Aldrich (1979) en anderen menen dat Child te ver gaat in zijn opvattingen
over keuzevrijheid van organisaties. Aldrich vindt de mogelijkheden van de
strategische keuze veel beperkter dan Child omdat er bij managers sprake is van
beperkte rationaliteit. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor strategische keuze(n)
beperkt door de "powerlessnesss" van de meeste organisaties, veroorzaakt door
barrieres als gevolg van interorganisationele afhankelijkheid en problemen met
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betrekking tot perceptie en informatie; "strategic choice may be a luxury open only
to the largest and most powerful organizations" (bIz. 160). March en Simon (1958,
1993) stellen dat managers niet snel geneigd zijn veranderingen door te voeren tenzij
de zaken erg slecht gaan. Hun beperkte rationaliteit brengt met zich mee dat het
doorgaan op vroegere paden de voorkeur heeft en het zoeken naar alternatieven
beperkt zich tot traditionele bronnen en bestaande ideeen.
De populatie ecologie gaat weI uit van een deterministische relatie tussen
organisaties en hun omgeving. Populatie ecologen zetten vraagtekens bij de veronderstelling van probleemloze en flexibele aanpassing van een afzonderlijke organisatie aan veranderingen in de omgeving. Hannan en Freeman (1977) stellen dat
organisaties zich om reden van interne en externe inertiefactoren niet aan kunnen
passen en zullen sterven of overleven. Zij zien weinig tot geen effect van strategiebepaling door het management voor het succes van een individuele organisatie. De
gedachte van structurele inertie is al te vinden bij Bums en Stalker (1961). Hannan
en Freeman vinden dat als gevolg van de inertiefactoren, het adaptiealternatief
aangevuld moet worden met het selectiealternatief. Als gevolg van deze factoren zal
de omgeving bepaalde organisaties selecteren.
In de huidige literatuur bestaat er een consensus over het hebben van een
keuzevrijheid; in de eerste plaats ten aanzien van het organisatiedomein (input- en
outputtransacties tussen organisatie en omgeving), maar -afhankelijk van de gegeven
situatie- ook ten aanzien van de organisatievorm. In deze studie wordt daar expliciet
van uitgegaan. Het verschil tussen de niet-deterministische opvatting van de contingentiebenadering en de strategische keuzebenadering bleek bij nadere beschouwing
niet groot. Beide benaderingen kunnen volgens Ten Have (1993) gezien worden als
uiteenlopende methodologische strategieen ter beantwoording van verschillende
probleemstellingen. In deze studie is gekozen voor de inhoud- of structuurbenadering, waarbij de organisatie als eenheid gezien wordt. De strategische keuzebenadering is toepasbaar bij probleemstellingen waarin een organisatie gezien wordt als
bestaande uit diverse partijen met verschillen in doelstellingen, belangen en macht.
Dus als het gaat om het besluitvormingsproces m.b.t. milieumaatregelen waarbij
diverse actoren een rol spelen, is de procesbenadering geschikt. Hetzelfde geldt voor
de actieve rol van de menselijke actor bij het tot stand brengen en het behouden van
een congruente organisatievorm, het laatste door Schrama genoemde kenmerk van
de strategische keuzebenadering. In deze studie speelt de menselijke actor in die zin
geen rol.
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De Aldrich-matrix
De keuzeruimte

die bedrijven

hebben

is aan beperkingen

onderhevig,

Aldrich en Simon en March door beperkte rationaliteit van de ondememer

volgens
maar ook

door de condities die door de omgeving gesteld worden. De omgeving is getypeerd
aan de hand van de dimensies onzekerheid
poging gewaagd om de keuzeruimte

en afhankelijkheid.

Aldrich heeft een

yah bedrijven in verband te brengen met de

condities die de omgeving stelt aan (het handelen van ) bedrijven.
een matrix

geconstrueerd

met onzekerheid

en afhankelijkheid

Daartoe heeft hij
op de assen.

De

combinatie van deze dimensies geeft de mate van responsiviteit aan. Hoe onzekerder
en afhankelijker

de omgeving is des te meer zal het voor een organisatie noodzake-

lijk zijn om met een respons op deze situatie te komen. De situatie in de omgeving
bepaalt dus de keuzeruimte
hun activiteiten

die bedrijven hebben bij het al dan niet afstemmen van

op de omgeving.

De effecten van de ene dimensie

worden het

sterkst gevoeld als de andere dimensie ook aanwezig is.
tabel 4.1. Condities die de responsiviteit van organisaties beiilvloeden
afhankelijkheid
laag

laag

hoog

1

2

maximale vrijheid t.a.v.

intermediaire

beperkingen van de

nisatie heeft weinig bewe-

omgeving: laagste mate

gingsvrijheid

van responsiviteit

is voorspelbaar

3

4

intermediaire positie: de

minimale vrijheid t.a.v. be-

omgeving is niet voor-

perkingen van de omgeving:

spelbaar maar er is bewe-

grootste mate van responsivi-

gingsruimte

teit

positie: orgamaar omgeving

onzekerheid

hoog

Bron: Aldrich 1979
Volgens deze matrix zijn er voor bedrijven vier responscategorieen,
lijk van de mate van onzekerheid

en afhankelijkheid

in de omgeving.

afhanke-

Het gaat om
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de keuzevrijheid m.b.t. het al dan niet reageren op (ontwikkelingen in) de omgeving. De aard van de respons of de inhoud van de strategie, is in deze tabel niet aan
de orde. Binnen de cellen zijn verschillende opties mogelijk; bij een minimale
vrijheid kunnen nog verschillende opties gekozen worden, alleen de noodzaak tot
kiezen is groot. De omgeving legt dus beperkingen op aan de vrijheid van keuze,
niet aan de inhoud van de keuze, deze is ter bepaling door het management. Deze
laatste constatering wordt in de volgende paragraaf enigszins bijgesteld, in die zin
dat de mate van onzekerheid en athankelijkheid wei richtinggevend zijn voor het
type respons, nl. intern of extern. Castrogiovanni (1991) verwoordde de keuzevrijheid van organisaties als volgt: "firms operating within highly munificent environments, have maximal strategic options, minimal competitive pressure and relatively
harmony among their organizational constituencies".
De matrix van Aldrich wordt beschouwd als een instrument waarmee de omgevingssituatie en de acties van organisaties met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
In het vervolg van deze studie speelt deze matrix een zeer belangrijke rol. In het
conceptuele model dat aan het eind van dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, wordt
het belang van de Aldrich matrix zichtbaar gemaakt.
4.4.

De respons van bedrijven: mogelijkbeden van bebeersing en beinvloeding

4.4.1. Inleiding
In dit onderzoek gaat het specifiek om de respons van organisaties op
(ontwikkelingen in) het milieu als omgevingsfactor. Om een goed inzicht te krijgen
in de respons van organisaties is een meer gedetailleerde beschrijving van de acties
en maatregelen van organisaties noodzakelijk. Het in overeenstemming brengen van
de activiteiten van een organisatie met de omgeving waarin deze opereert kan op
verschillende wijzen gebeuren. Het kan echter ook zo zijn dat een bedrijf veranderingen ontkent of deze probeert te vermijden. De hieruit voortvloeiende handeling is
meestal nietsdoen en doorgaan op dezelfde weg (vergelijk de inactivity-reactie van
Freeman). Deze houding ten opzichte van veranderingen in de omgeving uit zich
bijvoorbeeld ook door planning uit de weg te gaan en door het nemen van maatregelen om de invloed van veranderingen te voorkomen (Pfeffer en Salancik 1978).
Naarmate de wisselvalligheid en veranderingen in de omgeving sterker voorkomen
zal het aanpassingsvermogen en de openheid van de structuur van een organisatie
groter moeten zijn (Bourgeois en Eisenhardt 1988).
De responsiviteit op een bepaalde gebeurtenis in de omgeving kan in de loop
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tabel 4.2. Ontwikkelingen
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Door de toename in intensiteit van gebeurtenissen neemt de noodzaak tot het
nemen van maatregelen toe. Of in termen van de Aldrich matrix (tabel 4.1.) als de
omgeving een hoge mate van onzekerheid en afhankelijkheid kent, zal de mate van
responsiviteit hoog zijn.
Het opkomen van milieu als issue in de omgeving van bedrijven heeft de drie fasen
al doorlopen (zie hoofdstuk 1 en 2) zodat responsmogelijkheden uit de onderste rij
te verwachten zijn. In de volgende paragraaf en uit de case-studies zal blijken dat de
respons op milieu-ontwikkelingen door de verschillende fasen heenloopt. Oliver
(1991) heeft ook een indeling van strategieen gemaakt naar de mate van weerstand
tegen veranderingen. De vijf door haar onderscheiden strategieen zijn: berusting, het
sluiten van compromissen, vermijden, weerstaan tot manipuleren. Bij de vijf
strategieen behoren verschillende mogelijke acties, De laatste twee strategieen zijn
meer extern gericht en zouden in dit onderzoek onder de beinvloedingsmaatregelen
gerangschikt kunnen worden, terwijl berusting, compromissen sluiten en vermijden
meer intern gerichte strategieen zijn. Hoewel het aspect van weerstand tegen
veranderingen een belangrijk aspect is bij het formuleren van een respons, wordt er
in dit onderzoek niet expliciet aandacht aan besteed, omdat zoals eerder gezegd de
structurele benadering invalshoek van dit onderzoek is.
Op de in het vorige hoofdstuk onderscheiden dimensies van de omgeving,
onzekerheid en afhankelijkheid wordt door organisaties op verschillende wijzen
gereageerd. Een organisatie kan intern maatregelen nemen of maatregelen die de
omgeving van de organisatie betreffen, externe maatregelen. Analoog aan het
onderscheid organisatie-omgeving worden in deze paragraaf twee categorieen
maatregelen besproken, nl. beheersingsmaatregeien en beinvloedingsmaatregelen: In
de literatuur worden beheersingsmaatregelen vooral gezien als responses gericht op
het verkleinen van de onzekerheid. Milliken (1987) veronderstelde dat een hoge
mate van onzekerheid strategieen oproept die de diversificatie binnen organisaties
vergroten om de gevoeligheid van externe condities te verminderen. Beinvloeden is
met name gericht op het verkleinen van de afhankelijkheid ten opzichte van de
omgeving. Of zoals al eerder opgemerkt is, de resource dependencebenadering legt
de nadruk op het managen van externe relaties als sleutel tot overleven o.a. door het
uitoefenen van macht, controle of onderhandelen, terwijl de organization fieldbenadering de nadruk legt op interne relaties. Het is overigens zeer weI denkbaar dat
organisaties gelijktijdig zowel intem- als externgerichte maatregelen nemen. Vanwege de overzichtelijkheid worden beide mogelijkheden echter afzonderlijk besproken.
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Een voorbeeld ontleend aan de milieuproblematiek kan het bovenstaande
verduidelijken. Stel een bedrijf stoot tijdens het produktieproces een bepaalde stof
uit. De emissie van deze stof wordt door de omwonenden als hinderlijk ervaren
terwijl van overheidswege de emissie teruggebracht moet worden tot maxima zoals
ornschreven in de milieuvergunning. Op dat moment zijn de activiteiten van deze
organisatie niet in overeenstemming met de wensen van de omgeving. De beslissing
om de activiteiten in overeenstemming met de omgeving te brengen wordt hier de
respons van het bedrijf genoemd. De inhoud van de respons van het bedrijf kan
verschillende vormen aannemen. Zo kan besloten worden tot het plaatsen van een
zuiveringsinstallatie of tot het aanpassen van het produktieproces: dit zijn interne
oplossingen. Het bedrijf kan ook trachten in overleg te treden met de overheid of
door middel van lobbyen onder het toegestane emissieplafond uit te komen. Een
andere mogelijkheid is om in geval de maximale uitstoot lokaal gebonden is, met
nabije concurrenten of andere vervuilers, te onderhandelen en afspraken te maken
over wat ieder mag vervuilen. Dit zijn voorbeelden van externe maatregelen.
Schematisch:
figuur 4.1. Voorbeeld van een respons van bedrijven op het niet in overeenstemming zijo van de activiteiten met de omgeving.
mogelijkheden om wensen
omgeving en organisatie
met elkaar in overeenstemming te brengen

uitstoot organisatie Diet
in overeenstemming met
wat omgeving wit

zuiveren
beheersen
(intern)

ja
procesaanpassing
emissie
(moet omlaag)
lobbyen overheid

beinvloeden
(extern)

nee
akkoord concwrenten
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De activiteiten zuiveren, procesaanpassing, lobbyen overheid en akkoord concurrenten vormen dus de responsmogelijkheden van een organisatie in dit geval. Door de
interne maatregelen wordt het interne proces beheerst; de externe maatregelen
hebben betrekking op het manipuleren van de omgeving. In beide gevallen zal de
omgeving "tevreden" zijn; echter in het geval van lobbyen met de overheid zal de
milieubelasting niet verminderen, maar de onderhandelingen zullen resulteren in een
overheid die met minder genoegen neemt. Als dat het geval is, is de uitstoot van de
organisatie in overeenstemming met wat de omgeving wil.
4.4.2. De respons van bebeersing
De respons van beheersing omvat de interngericbte respons op ontwikkelingen in de omgeving. Een organisatie kan op verschillende manieren onzekerheid
verminderen bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de invloed die een
omgeving aan een organisatie kan opleggen te voorkomen (Pfeffer en Salancik
1978), of zoals Oliver (1991) het zegt, pogingen te ondernemen om de noodzaak
van conformiteit te voorkomen. Cyert en March (1963) spreken over de mogelijkheid van een "negotiated environment", waarmee ze aangeven dat het mogelijk is de
interne omgeving te creeren en te beheersen, bijvoorbeeld door onzekerheid uit te
bannen door middel van budgettering. In het voorgaande is al verschillende malen
over aanpassen aan veranderingen in de omgeving gesproken en over de inertiefactoren die dit bemoeilijken. Aanpassen is in feite een verzamelbegrip omdat aanpassen op diverse manieren kan plaatsvinden. Gedacht kan worden aan zaken zoals
veranderingen in de organisatiestructuur, het produktieproces, de produkten en
diensten. Deze mogelijkheden worden hier achtereenvolgens besproken.
Bedrijven kunnen het vermogen om hun positie in hun omgeving veilig te
stellen vergroten door het doordacht ontwerpen van de organisatiestructuur
(Dawson 1995). Twee gezaghebbende opvattingen over de relatie omgeving
organisatiestructuur passeren de revue, nl. die van Bums en Stalker (1961) en die
van Lawrence en Lorsch 1967). Bums en Stalker (1961) introduceerden de begrippen mechanistische en organische organisatie. Een organisatie is mechanistisch of
organisch athankelijk van de mate van formalisering en wijze van beheersing. In een
stabiele, overzichtelijke omgeving, wordt de organisatie gekenmerkt door sterke
specialisatie, formalisatie, standaardisatie en een duidelijke hierarchic. Er is sprake
van formele en gecentraliseerde organisaties, of mechanistische organisaties. In een
snel veranderende, dynamische omgeving, is de interne organisatie veel flexibeler en
minder hierarchisch. Er is weinig formalisatie, er is sprake van flexibele taakdefini-
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ties, gedecentraliseerde besluitvorming en aandacht voor coordinatie en communicatie. In een dergelijke omgeving is de organisatiestructuur organisch. Bij een
toenemende onzekerheid tenderen organisaties naar een organische structuur. Zo'n
structuur stelt organisaties in staat om zich sneller en continu aan de veranderingen
in de omgeving aan te passen. Lawrence en Lorsch (1967) hebben aangetoond dat
als gevolg van invloeden van diverse omgevingssegmenten afdelingen van organisaties op verschillende wijzen vorm gegeven kunnen worden in termen van structuur
en in termen van "managers' cognitive and emotional orientations"; dit leidt tot
differentiatie in de organisatiestructuur. De afdelingen die het meest te rnaken
hebben met de meest onzekere omgevingssegmenten zullen een meer flexibele,
gedecentraliseerde, lange termijn georienteerde en mensengeorienteerde vorm
hebben dan afdelingen die slechts met interne zaken of stabiele omgevingssegmenten
te maken hebben. Uiteindelijk is ten behoeve van de samenhang in de organisatie
integratie gewenst met behulp van coordinatiemechanismen. Veranderingen in de
omgeving kunnen tot gevolg hebben dat nieuwe posities voor omgevingsvertegenwoordiging ingenomen moeten worden. Deze zogenaamde "boundary-role" personen
vormen de verbinding van de organisatie met de omgeving.
Onzekerheid kan ook verkleind worden door te manipuleren met de behoefte aan informatie door de informatiebehoefte te verkleinen of de informatieverwerkende capaciteit te vergroten. Galbraith (1977) noemt het opbouwen van
speling (organizational slack) en de vorming van samengestelde taken en serniautonome taakgroepen, mogelijkheden om de behoefte aan informatie te verkleinen.
Het vergroten van de informatieverwerkende capaciteit kan bereikt worden door het
investeren in (verticaal) gerichte informatiesystemen en het inbouwen van laterale
relaties. Daardoor kan het bereik en de efficiency van verzameling en verwerking
van informatie verbeterd worden.
Een andere mogelijkheid om onzekerheid uit de omgeving te absorberen is
het toepassen van technieken ter bescherrning van de technical core (de primaire
produktieactiviteit) van een organisatie. Het gaat er daarbij om de technical core te
beschermen tegen verstoringen of onverwachte veranderingen uit de taakomgeving
door het aan de invoer- en uitvoerzijde leggen van stabilisatiezones die (tijdelijk) de
invloed vanuit de omgeving werkende krachten kunnen absorberen of neutraliseren,
zodanig dat de organisatie of een deel daarvan in haar werking niet door verstorende
fluctuaties wordt aangetast. Kunstmatige sluiting van het systeem is noodzakelijk om
de mogelijkheid van rationele actie te vergemakkelijken. De technical core wordt
vrijwel een gesloten systeem. Voorbeelden zijn preventief onderhoud, voorraadvor-
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ming (met name kritische hulpbronnen), scholings- en trainingsprogramma's en het
stellen van levertijden. Scott (1987) noemt deze technieken buffering technieken.
In situaties van grote onzekerheid gaan sommige organisaties er toe over
organisaties die in dezelfde "institutionele" omgeving opereren te imiteren. Organisaties die dezelfde kiantenkring bedienen, dezelfde toeleveranciers hebben en met
dezelfde regelgeving te maken hebben (Daft 1992). Managers gaan er van uit dat
deze organisaties met dezelfde onzekerheden en problemen te kampen hebben; daarom zullen zij de structuur, managementtechnieken en strategieen van succesvolle
organisaties ovememen. In het a1gemeen wensen managers niet de kritiek van aandeelhouders te krijgen dat ze te afwijkend zijn, daarom wordt deze respons van
imitatie toegepast. In tabel 4.3. worden de in deze paragraaf besproken beheersingsrespons mogeJijkheden samengevat.
4.4.3. De respons van beinvloeding
Organisaties kunnen reageren en anticiperen op veranderingen in hun omgeving door acties te ondememen gericht op actoren en hulpbronnen in die omgeving.
Organisaties zullen trachten een balans te vinden tussen bindingen met andere
organisaties en hun eigen onafhankelijkheid (Daft 1992). GlobaaI kunnen de
beinvloedingsstrategieen ingedeeld worden in twee groepen: acties gericht op het
veranderen, manipuleren of controleren van andere organisaties (door Daft de
beinvloeding van het omgevingsdomein genoemd, waarbij het domein de gekozen
"environmental field of action" is) en acties gericht op het aangaan van gunstige
bindingen met sleutelelementen uit de omgeving. In het laatste geval is veelal sprake
van aantasting van de autonomie van een organisatie.
De eerste categorie (beinvloeding van het omgevingsdomein) kan a1s voigt
onderverdeeld worden: Bij de beheersingsrespons is de door Cyert en March (1963)
genoemde "negotiated" environment aan de orde gekomen. Ook extern kan een
"negotiated" environment de afhankelijkheid verkleinen door planning te beperken
tot beheersbare onzekerheden. Voorbeelden van zo'n onderhandelde omgeving zijn
het afsluiten van contracten, het maken van afspraken in een bedrijfstak, het in stand
houden van bepaaIde conventies en het gebruik van standaardprocedures.
Andere beinvloedingsmaatregelen zijn onderhandelen, adverteren en lobbyen en
, verbindingen met de overheid (Stoner en Freeman 1989, Scott 1987, Pfeffer en
Salancik 1978). Deze verbindingen kunnen nuttig zijn om informatie te verkrijgen
over welke onderhandelingen en uitwisselingen tussen organisaties legaal kunnen
plaatsvinden. Voorts kan de overheid direct partij zijn in transacties met organisa-
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Het aangaan van interorganisationele verbindingen is in het algemeen
ingrijpender voor een organisatie dan het beinvloeden van het domein, omdat de
autonomie van een organisatie in het geding is.
In tabel 4.3. zijn bovenbeschreven responsmogelijkheden samengevat.
4.4.4. ConcIusie
De responsmogelijkheden van beheersing en bemvloeding lrunnen in onderstaande tabel worden samengevat.
tabel 4.3. Responsrnogelijkbeden van bebeersing en be'invloeding

Bebeersing (intern)

Be'invloeding (extern)

1. niets doen

1. niets doen

2. vermijden veranderingen

2. vermijden veranderingen

------------------------------

------------------------------

3. buffering

be'invloeden domein
3. onderhandelen (afspraken)
4. adverteren
5. lobbyen/verbindingen met overheid
6. concurrentie strategieen

4. veranderen produktieprocessen

5. veranderen organisatiestructuur
6. manipulatie informatie
7. imitatie

7. domeinverdedigingsstrategieen

8. cooperatieve strategieen
--------------------------

veranderen van omgeving
9. interorganisationele bindingen .
Organisaties kunnen meerdere van de in de tabel genoemde responsmogelijkheden
tegelijkertijd toepassen. Dit geldt zowel voor interne als externe maatregelen;
meerdere interne maatregelen kunnen toegepast worden, maar ook interne en
externe maatregelen samen.
Overigens is de mogelijkheid van een bepaalde res ons nauw verbondenjnet de
aanwezigheid van alternatieven en de m~elijkhei~ om d,::z..:,
te realiseren. Daarbij is
de beschikbaarheid van informatie over bepaalde alternatieven en de betrouwbaarheid daarvan van groot belang (Gross en Etzioni 1985). De haalbaarheid van
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alternatieven is van de volgende factoren atbankeJijk (Schrama 1991, Rhenman
1973):
- mate waarin een alternatief afwijkt van de bestaande organisatievorm;
- mate waarin een bepaalde partij, bijvoorbeeld de dominante coalitie, sturend kan
optreden bij een eventuele transformatie naar een nieuwe organisatievorm;
- de noodzaak van aanpassing ofwel de mate waarin het voortbestaan van een
organisatie wordt bedreigd en de mate waarin de leden van de organisatie bereid
zijn tot concessies ten bate van het overleven van de organisatie;
- de mate van spankracht en inertie van een organisatie. In het algemeen neemt de
inertie toe met de ouderdom, grootte en de complexiteit van een organisatie;
4.5.

Samenvatting en onderzoeksmodel
In deze studie wordt onder respons verstaan "het in overeenstemming
brengen van de activiteiten van een organisatie met de omgeving waarin deze
opereert". De aandacht gaat vooral uit naar de inhoud van de respons; de besluitvorming en implementatie komen zijdeJings aan de orde. Voorts is geconcludeerd
dat organisaties een zekere mate van keuzevrijheid hebben met betrekking tot de
respons op ontwikkelingen in hun omgeving. De keuzevrijheid wordt bepaald en
beperkt door de onzekerheid en afhankelijkheid met betrekking tot de omgeving.
Aldrich (zie tabel 4.1) heeft de condities die de mate van keuzevrijheid beinvloeden
in een matrix samengevat en zo vier mogelijkheden van responsiviteit onderscheiden. In de laatste paragraaf zijn concrete responsmogelijkbeden besproken; een
onderscheid is gemaakt tussen beheersingsmogelijkheden (intern) en beinvloedingsmogelijkheden (extern).
Met de informatie uit dit hoofdstuk kan figuur 3.2. uit het vorige hoofdstuk
waar de analysemodellen van de omgeving in verband gebracht zijn met de dimensies van de omgeving, uitgebreid worden. Daarmee is ook het onderzoeksmodel dat
in deze studie gehanteerd wordt in beeld gebracht. In onderstaande figuur is dit
weergegeven. Dit onderzoeksmodel is op het niveau van het individuele bedrijf.
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figuur 4.2. Ret onderzoeksmodel
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V
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verbindingen
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De eerste stap in het onderzoek is het bepalen van de situatie in de omgeving
van bedrijven: hiertoe worden in hoofdstuk 6 de tabellen 3.2. en 3.3. ingevuld.
Door voor ieder case-bedrijf de indicatoren te bepalen kan de onzekerheid en de
afhankelijkheid vastgesteld worden. Met behulp van deze kennis is het mogelijk de
mate van keuzevrijheid te bepalen volgens de indeling van Aldrich. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 7 bij de case-bedrijven nagegaan wat de reactie van deze bedrijven is op de milieuproblematiek, of er een duidelijk onderscheid is waar te nemen
in interne en externe maatregelen en de omstandigheden waaronder deze maatregelen genomen worden. Met behulp van dit inzicht kunnen uitspraken over de stellingen gedaan worden; dit gebeurt in hoofdstuk 6 en 7.
B.

4.6.

DE MILIEU-OPfIEK

De respons van bedrijven op de milieuproblematiek
In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre de respons van bedrijven vanuit
de organisatietheorie-optiek aangevuld kan worden met informatie uit de milieuliteratuur. Omdat milieuzorg in bedrijven een relatief nieuw aandachtsveld is voor be-
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drijven,

is er nog geen sprake van een uitgebreide en volwassen

terrein.

Zoveel mogelijk zal de paragraaf-indeling

hoofdstuk aangehouden
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literatuur

op dit

uit het eerste gedeelte van dit

worden. Dat betekent dat na deze inleiding, in de volgende

paragraaf aandacht besteed wordt aan de houdingen van managers m.b.t. milieuzorg
en de keuzevrijheid

die zij hebben. Vervolgens komt de beheersingsrespons

orde, gevolgd door de beinvloedingsrespons.

Uit de in hoofdstuk 2 besproken

schiedenis en stand van zaken van bedrijfsinteme

milieuzorg

is gebleken

behoorlijk aantal bedrijven bezig is met de opzet en implementatie
zorgsysteem

aan de

en met het nemen van maatregelen.

ge-

dat een

van een milieu-

In 1992 beschikte

8% van de

bedrijven over een milieuzorgsysteem

en was 37% bezig met de ontwikkeling ervan.

Bedrijven

zonder dat er sprake

Integendeel,

nemen

ook maatregelen

is van zo'n

systeem.

het treffen van bepaalde maatregelen of de start van een milieuproject

is vaak: het begin van de systematisering van milieuzorg.
Eerder is bedrijfsinteme

milieuzorg gedefinieerd als "alle inspanningen en activitei-

ten van een bedrijf met betrekking
waar mogelijk verminderen
(hoofdstuk 2). Milieuzorg

tot het inzicht krijgen in en het beheersen

van de effecten van de bedrijfsvoering

en

op het milieu"

wordt niet alleen als een technisch probleem gezien; ook

•

organisatorische

I

en administratieve

van de rnilieuproblematiek.
kan milieuzorg
bedrijven.

maatregelen

kunnen bijdragen aan de oplossing

Met behulp van een bedrijfsintem

op een systematische,

gestructureerde

In deze studie wordt het begrip milieuzorg

milieuzorgsysteem

wijze worden

milieuzorg

gerekend,

ter vermindering

aangepakt

in een bredere

gebruikt om de respons van bedrijven op de milieuproblematiek
doen van investeringen

~

in

betekenis

aan te geven. Het

van de milieubelasting,

wordt ook onder

evenals het aangaan van samenwerkingsverbanden

ter oplos-

Milieuzorg omvat dus aile interne en externe maatregelen en initiatieven, zowel technisch, organisatorisch en administratief, gericht
op het terugdringen van de milieubelasting door de bedrijfsvoering.
sing van milieuproblemen.

4.7.

Houdingen van bedrijven met betrekking tot milieuzorg: de timing en de
keuzevrijheid
In paragraaf 4.2. zijn vier planningsattituden

ty, proactivity
indifferent,

en interactivity.

defensief,

besproken:

In de Nederlandstalige

offensief en innovatief.

inactivity, reactivi-

literatuur

vaak vertaald als:

Toegepast op rnilieuzorg (Schot e.a.

1991) betekent een indifferente houding dat er geen sprake is van een milieustrategie, een bedrijf heeft nauwelijks een eigen beleid om emissies terug te dringen. Het
bedrijf voldoet weI aan de vergunningen

maar het topmanagement

heeft geen com-

,
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mitment met milieuzaken.

Een defensieve liouding houdt in dat er niet meer gedaan

wordt dan het voldoen aan de wettelijke voorschriften,

oplossingen voor milieupro-

blemen worden gezocht in de techniek, niet in de organisatie.
heeft enig commitment

met milieuzaken;

Het topmanagement

in het algemeen worden milieuzaken

zien als externe problemen en als een restrictie voor het ondernemersgedrag.
offensieve

houding worden milieuproblemen

Bij een

gezien als problemen die een organisa-

tie zelf moet oplossen. Het beleid gaat verder dan de overheidsregelgeving,
worden benut om marktaandelen

op te bouwen. Het topmanagement

rol en oplossingen worden ook in organisatorische

Een innovatieve

strategie

behulp

behelst het ontwikkelen

of processen die de huidige milieubelasting

daarvan

In de Tussenevaluatie
beginners,

lijk betrekking

aanzienlijk verkleinen.

in vier categorieen

kandidaten en gevorderden.

heeft op de vorderingen

Met

worden

ingedeeld,

nl.

Hoewel deze indeling voorname-

van de implementatie

van milieuzorgsys-

zegt deze ook iets over de houding ten opzichte van

Gevorderde bedrijven zullen veelal een offensieve houding hebben

of zelfs een innovatieve,

terwijl inactieve bedrijven te vergelijken zijn met onderne-

mers met een defensieve houding. Uit de Tussenevaluatie
(

milieuvriendelijke

formuleert een duidelijke strategische milieuvisie.

1992 zijn de bedrijven

temen en milieumaatregelen
milieuproblemen.

sfeer gezocht.

kunnen er op korte termijn grote concurrentievoordelen

behaald. Het topmanagement
inactieven,

van nieuwe

kansen

speelt een actie-

ve, stimulerende
produkten

ge-

bleek dat van de geinter-

viewde ondernemers er 10% tot de inactieven behoorde, 32% tot de beginners,

37%

tot de kandidaten en 21 % tot de gevorderden.
In de milieuliteratuur

zijn veel indelingen te vinden die de houding ten opzichte van

het milieu in beeld willen brengen (Petulla 1987). Zo onderscheidt Roome (1992) de
volgende
commercial

strategische

opties:

and environmental

non-compliance,

compliance,

compliance

plus,

excellence and leading edge. Welke naam er ook aan

gegeven wordt en of het nu houdingen of strategische opties genoemd worden, de
inhoud van de begrippen komt veelal op hetzelfde neer.
Steger (1988) heeft de houdingen van ondernemers
variabelen
milieuzorg.

nl, de milieurisico's

in verband gebracht met twee

van de eigen bedrijfsvoering

en marktkansen

door

Op grond daarvan komt hij tot vier theoretische strategische posities, die

in de volgende matrix weergegeven zijn.
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figuur 4.3. Vier theoretische houdingen ten opzichte van milieuzorg

marktkansen door
milieuzorg

groot

offensief

innovatief

klein

indifferent

defensief

groot

klein

milieurisico's door
bedrijfsvoering
Bron: Steger 1988
In een latere studie stelt Steger (1993) dat innovatieve bedrijven, bedrijven
zijn die milieu-issues trachten te integreren in de ondernemingsstrategie. Vervolgens
conc1udeert hij uit zijn survey onder een groot aantal senior-managers in Europa dat
milieuproblemen het meest te maken hebben met de produktie, R&D, inkooppolitiek
en strategie. Meer dan de helft van de ondervraagde managers noemde deze gebieden, terwijl minder dan 20% yond dat milieuproblemen te maken hebben met de
organisatie en human resource management. Slechts weinig ondernemingen zijn
bezig met de ontwikkeling van een geintegreerde, samenhangende milieustrategie,
maar volgens Steger zal het verschil tussen zijn theoretische constructies en de
bedrijfspraktijk kleiner worden door de lerende organisatie. Hierbij relateert hij aan
de gang van zaken bij de diffusie van innovaties. De studie van Steger heeft aangetoond dat er begin jaren 90 weinig innovatieve bedrijven waren. In vergelijking met
de gegevens uit de Tussenevaluatie 1992 (toen 21 % gevorderden 37% kandidaten) is
dit aan de lage kant. Steger heeft wellicht gelijk met zijn veronderstelling over de
lerende organisatie.
Als laatste onderdeel van deze paragraaf komt de keuzevrijheid ten aanzien
van milieuzorg aan de orde. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat herstel
van milieuschade (bijvoorbeeld bodemverontreiniging, incidenten en calamiteiten) en
overheidsvoorschriften geen keuzevrijheid laten. Van der Horst (1991) maakt een
onderscheid tussen een grote mate en een kleine mate van keuzevrijheid. Daamaast
is het van belang of de herkomst van een maatregel intern dan wel extern is. Van
een geringe mate van keuzevrijheid is sprake bij (extern afkomstige) wettelijke
voorschriften en bij voorschriften van afnemers en verzekeringsmaatschappijen. In-
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tern is sprake van een geringe keuzevrijheid

als er sprake is van bedreiging van de

continuiteir van een bedrijf. Een grote mate van keuzevrijheid
subsidieregels

(extern) en rentabiliteit

en imago/kwaliteit

laten standaarden

(intern).

wordt alleen naar de door externe factoren bepaalde keuzevrijheid

beinvloeden,

Of maatregelen

hangt ondermeer
over

beschrijft

In de milieuliteratuur

groot is genomen

is nog niet veel gepubliceerd

van de respons van bedrijven

door

van afnemers e.d. de keuzevrijheid

de keuzevrijheid

worden

op milieuproblemen.

tegenover de

Roome (1992)

in zijn artikel de vraag of het de publieke opinie of wetenschappelijke

inzichten zouden moeten zijn die bedrijven
aatregelen.

gekeken,

af van de zojuist besproken houding van het management

milieuzorg.

keuzevrijheid

en voorschriften
waarbij

In deze studie

te zien. In hoofdstuk 6 zal blijken

deze als een onderdeel van de bedrijfsomgeving
hoe de wettelijke voorschriften

en

"dwingen" tot het nemen van milieum-

In feite zouden beide incentives van belang moeten zijn, zeker in een tijd

waar wetenschappelijke

zekerheid (evidence) en de toekomst van het milieu onzeker

zijn en waarin publieke druk belangrijke repercussies
zijn de genoemde krachten de belangrijkste

kan hebben. Volgens Roome
In onder-

motieven voor milieuzorg.

staand model worden vier theoretische posities weergegeven.
figuur 4.4.

De gevoeJigheid van bedrijven voor pubJieke druk en wetenschappeJijke inzichten

wetenschappelijke
betekenis van

hoog

reactief

reactief

(threat driven)

(legislation driven)

discretionary

reactief

milieu-effect

laag (management driven)
laag

(communications

driven)

hoog

perceptie van publiek
m.b.t. milieu-effect
Bron: Roome 1992
De variabelen
anders

op de beide assen zijn omgevingscomponenten,

zijn dan het onderscheid

onzekerheid

en afhankelijkheid;

die weer
toch zijn er
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overeenkomsten. Indien zowel de wetenschappelijke als de publieke perceptie van
een milieu-effect hoog is, wordt een bedrijf gedwongen tot een reactieve positie.
Zo'n bedrijf zal in toenemende mate te maken krijgen met wetgeving en publieke
druk. Vergelijk de situatie van een hoge onzekerheid en een hoge afhankelijkheid
waarbij er een minimale vrijheid ten aanzien van de beperkingen van de omgeving
is. In het geval van lage wetenschappelijke zekerheid en grote publieke druk zal ook
een reactieve positie ingenomen worden, niet als gevolg van wetgeving (deze blijft
uit door de wetenschappelijke onzekerheid) maar als gevolg van publieke druk. De
eel hoge wetenschappelijke zekerheid en lage publieke druk kan ook leiden tot een
reactieve positie die eehter in een pro-actieve positie kan omslaan als een bedrijf wil
vooruitlopen op wetgeving en pubJieke druk. Bedrijven die zich in de eel lage druk
en lage wetenschappelijke zekerheid bevinden kunnen een eigen positie kiezen. Bedrijven waarvoor milieuzorg een marktkans betekent zullen actief milieumaatregelen
nemen, andere bedrijven kunnen alert zijn op vorderingen van wetenschappelijke
inzichten en ontwikkelingen in de publieke opinie en daar op inspelen. In de
Aldrich-matrix betekent de positie lage onzekerheid en lage afhankelijkheid een
maximale vrijheid ten aanzien van beperkingen van de omgeving.
4.8.

Beheersing van de milieuproblemen
De Groene en Hafkamp (1994) onderscheiden de volgende (Diet volledige)
reeks interne instrumenten en concepten voor milieuzorg: milieureview, milieuzorgsysteem, milieu-audit, stofregistratiesystemen en levenseyclus-analyse.
Milieureview In een milieureview of nulmeting worden de milieu-aspeeten van de
bedrijfsvoering in kaart gebracht. Niet aileen die van het primaire proces, maar ook
de milieu-aspecten van andere bedrijfsfuncties. Er wordt niet aileen gekeken naar de
fysieke aspecten van de bedrijfsvoering (emissies, afval), maar ook naar wettelijke,
organisatorische en administratieve aspecten. De rnilieureview biedt een overzicht
van de starid van zaken van de milieubelasting door een bedrijf.
Milieuzorgsysteem De milieureview biedt een goede start voor een systematische
aanpak van milieuzorg. Een milieuzorgsysteem biedt een omvattende benadering van
milieuzorg. De elementen waaruit een rnilieuzorgsysteem bestaat zijn in hoofdstuk 2
uitgebreid aan de orde gekomen en worden hier niet verder besproken.
Milieu-audit Een systematische doorlichting van een bedrijf op milieu-aspeeten. Een
audit kan eehter ook de werking van een milieuzorgsysteem betreffen, zoals uit de
bespreking van de elementen van een milieuzorgsysteem is gebleken. Een milieuaudit kan plaatsvinden bij fusies en overnames, waarbij gekeken wordt naar de

Beheersen of

104
financiele

beinvloeden?

risico's die verbonden zijn aan het functioneren van een bedrijf (bodem-

verontreiniging,
afvalstoffen).

milieugevaarlijke

chernische

Of een audit vindt plaats in opdracht van afnemers of leveranciers.

Stofregistratiesystemen
beheersing

stoffen en material en in gebouwen,

Dit zijn adrninistratieve

van en verantwoording

systemen die een beter inzicht in,

over stofstromen en hun milieu-risico's

maken. Op grond daarvan kan de rnilieubelasting

mogelijk

van stofstromen zoals afvalstoffen

en ernissies gereduceerd worden.
Levenscyclus-analyses
produkten

Deze hebben tot doel om de milieu-impact

van individuele

tijdens alle fasen van de levenscyclus vast te stellen en te meten om deze

vervolgens

te kunnen vergelijken met de milieu-impact van vergelijkbare

Levenscyclus-analyses
produkten

worden

en het ontwerpen

ook

uitgevoerd

van nieuwe

ter

verbetering

produkten.

produkten.

van

Kleinschalige

bestaande

levenscyclus-

analyses of analyses beperkt tot een enkel produkt zijn door een aantal bedrijven
uitgevoerd.
De hierboven
4.3.

kunnen geschaard worden onder de in tabel
organisatiestructuur"
en
beheersingsmaatregelen
"veranderen

genoemde maatregelen

genoemde

"informatiebehoefte"

.

Naast organisatorische

maatregelen

technische

maatregelen

processen"

en als "buffering"

genomen,

bedrijven

te nemen maatregelen

worden er in bedrijven ook allerlei meer

die volgens

maatregelen

tabel 4.3.

zowel als "veranderen

op te vatten zijn. De concreet

kunnen in vijf categorieen

door

ingedeeld worden (De

Groene en De Haan 1993). De in het NMP gemaakte indeling van maatregelen

is

vanuit de invalshoek van de overheid gemaakt. In de praktijk blijkt het onderscheid
tussen effectgerichte

en brongerichte

maatregelen zoals voorgesteld in het NMP niet

altijd duideJijk. Het verschil tussen preventieve en curatieve maatregelen
de NMP-indeling

heen. Ernissiegerichte

maatregelen

loopt door

zijn curatief, terwijl ze in het

NMP brongericht genoemd worden. Alleen de volumegerichte
gelen leiden tot een met minder middelen produceren

en structurele maatre-

en een andere produktie;

zij

zijn dus preventief.
Voor een analyse vanuit het bedrijf
maatregelen

heeft een andere indeling en omschrijving

van

de voorkeur; een indeling die beter aansluit op de praktijk van milieu-

zorg. In het onderstaande is deze indeling weergegeven:
Saneringsmaatregelen.

Dit zijn maatregelen

effecten

van de bedrijfsvoering

bodem,

slib, chemisch

op het milieu.

afval, het verwijderen

gericht

op het opruimen

Het opruimen

van

de

van verontreinigde

van milieugevaarlijke

gebouwen en installaties (asbest, pcb's) zijn de meest voorkomende

stoffen

uit

saneringsmaatre-
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gelen. Deze maatregelen zijn te vergelijken met de effectgerichte maatregelen uit het
NMP en hebben tot doel de milieubelasting te beheersen.
Het installeren van toegevoegde milieu-apparatuur (end-of-pipe maatregelen).
Dit type maatregelen heeft betrekking op het verminderen en controleren van
huidige c.q. toekomstige emissies en wordt in bedrijven het meeste toegepast. AIle
maatregelen die emissies en afvalstromen in water, bodem en lucht verminderen
zonder dat er veranderingen in produktie of consumptie plaatsvinden vallen hieronder. De categorie is te vergelijken met de brongerichte emissiemaatregelen uit het
NMP. Voorbeelden zijn zuiveringsinstallaties, biofilters, vloeistofdichte vloeren en
het opslaan van poetsdoeken in luchtdichte kasten.
Reguleren van grondstof-, produkt- en afvalstromen voordat deze tot emissies
leiden. Door het reguleren van de stromen kan de fysieke interactie beter in de hand
gehouden worden en verminderd worden (bijvoorbeeld minder afval in het milieu).
Hierbij valt te denken aan maatregelen als de gescheiden inzameling en afgifte van
afval, extern hergebruik en het volgens voorschriften bewaren van chemisch afval.
Deze categorie is niet direct met een type maatregel uit het NMP te vergelijken; het
dichtst komt deze bij de emissiegerichte maatregelen.
Procesaanpassingen (of schone technologie). Maatregelen die ingrijpen in het produktieproces zelf vallen onder deze categorie. Het gebruik van andere grond- en
hulpstoffen, het toepassen van procesmodificaties, het wijzigen van de produktieuitvoering en de (gedeeltelijke) vernieuwing van installaties zijn voorbeelden van
procesaanpassingen. Deze categorie maatregelen is zowel terug te vinden in de
volumegerichte als in de structurele maatregelen zoals in het NMP genoemd.
Produktaanpassingen (of milieugerichte produktverbetering en -ontwerp). Deze
categorie maatregelen behelst het aanpassen en veranderen van produkten uit het
oogpunt van de vermindering van de belasting van het milieu. In sommige gevallen
kan dit het niet meer produceren of het produceren van een volledig ander produkt
tot gevolg hebben. Deze categorie is min of meer te vergelijken met de structurele
maatregelen uit het NMP.
De beschreven maatregelen zijn terug te vinden op de preventieladder (zie
hoofdstuk 2 figuur 2.4.) en hebben een oplopend preventief karakter; end-of- .,
pipemaatregelen en regulering van stromen zijn hoofdzakelijk curatief. Het milieuprobleem, c.q. afval is in deze gevallen al ontstaan; door maatregelen wordt
getracht de milieubelasting zo gering mogelijk te houden. Veelal zijn zij wettelijk
verplicht. Deze maatregelen worden bufferingsmaatregelen genoemd, omdat zij een
functie hebben ter bescherming van de technical core. Zonder deze maatregelen zou
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de doorgang van het produktieproees
Proees- en produktaanpassingen

bemoeilijkt worden of gestopt moeten worden.

zijn preventieve maatregelen,

ting voorkomen kan worden. Het overheidsbeleid

waardoor milieubelas-

is met name gerieht op de maatre-

gel en in de eerste drie categorieen,
4.9.

Bei'nvloeding ter oplossing van milieuproblemen
Bij beinvloeding

wordt over de grenzen van het bedrijf heen gekeken,

het

gaat om maatregeIen ter beinvloeding van (partijen uit) de omgeving. Beinvloedingsmaatregelen

zoals adverteren,

lobbyen en onderhandelen

worden ook vanuit milieu-

oogpunt veelvuldig toegepast.
Onderhandelen

gebeurt

veelvuldig,

meestal

tussen

bijvoorbeeld

bij het opstellen van convenanten,

vergunning

in het kader van de Wet Milieubeheer.

Advertenties

en reclame

waarin

overheid

en bedrijf(sleven),

maar ook bij het verlenen van een

op de milieuvriendelijkheid

van een produkt

gewezen wordt zijn regelmatig te zien; zij zijn op te vatten als een eommunicatiemiddel van een bedrijf naar zijn afnemers en/of andere aetoren in zijn omgeving.
Lobbyen

vindt op vrij grote schaal plaats, op lokaal, regionaal, nationaal en zeker

ook op Europees niveau. Het lobbyen betreft meestal het tegenhouden van een voorgenomen

maatregel

(energieheffing

bijvoorbeeld)

of het bewerkstelligen

van een

gunstige regeling voor (een groep van) bedrijven.
Onderhandelen,

adverteren

milieuprobIeem

leiden, de bedoeling

omgeving

op zodanige

en lobbyen zullen vaak niet tot de oplossing
is veeIal het beinvloeden

wijze dat hun milieu"eisen"

leiden tot een overeenstemming

milder worden.

(cooperatleve

strategie)

ketenbeheer

te maken hebben regelmatig

naar leveranciers,

(Tussenevaluatie

in de

Dit zal wel

tussen organisatie en omgeving.

In de literatuur wordt een aantal beinvloedingsmaatregelen
van milieu-aspecten

van een

van aetoren

die met samenwerking

genoemd, namelijk integratie

klanten en derden, samenwerking

en integraal

1992, De Groene en Hafkamp 1994). De wisselwer-

king tussen bedrijven kan in principe twee vormen aannemen, nl. stroomafwaarts
de vorm

van product-stewardship

eomakership

(Sehot e.a.

en stroomopwaarts

1991). Deze "business-to-business

dat in toenemende mate bedrijven miIieu-aspecten
leveranciers

pressures"

in

van milieuimpIiceren

betrekken in hun verhouding

met

en afnemers.

Bij product-stewardship
basischemicalien,
geleverde

in de vorm

voorziet de toeleverancier,

bijvoorbeeld een producent van

zijn klanten van informatie en andere diensten met betrekking

tot

chemisehe stoffen. In de ehemische industrie bestaat product-stewardship
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al vijf tot tien jaar en is met name gericht op de veiligheid van werknemers
het verminderen

van de kans op ongelukken.

product-stewardship
produktdossiers
van stoffen

is informatieverschaffrng;

De meest voorkomende

daarvoor wordt gebruik gemaakt van

die veel informatie over bijvoorbeeld

en de beste manier

en op

vorm van

van behandelen

toxicologische
verschaffen.

eigenschappen

Daarnaast

wordt

training van het personeel van de afnemer en technische assistentie aangeboden.
toeleverancier

De

is ook gebaat bij het juist omgaan met de gevaren van chemische

stoffen, niet alleen door zijn klant maar ook door diens klanten. Product-stewardship
heeft steeds meer betrekking op de hele produktlevenscyc1us.
heid voor de milieu-effecten

De verantwoordelijk-

van een produkt wordt gedeeld door meerdere schakels

in de keten en gaat verder dan die van de eigenaar van het produkt alleen.
Bij milieu-comakership
vraagt

stelt de afnemer aan zijn toeleverancier

milieu-informatie.

Bijvoorbeeld

bepaalde stoffen, milieu-eigenschappen
mogelijkbeden

informatie

over

de

en de samenstelling

vrije verpakking en/of aan produkten

bijvoorbeeld

verdeling als indicator van de afhankelijkheid

van de omgeving).

heeft, is de machtspositie

slaggevend en niet de wil van de kleine producent,
kostenverhogingen

is het voor

c.q. noodzakelijk zelf weI milieu-eisen

Een ander punt is de positie van een bedrijf in de markt (vergelijk

produceren

1992 is

afhankelijk van de eisen van de eigen

klanten. Als de eigen klanten geen belang hechten aan milieu-aspecten

een relatief klein marktaandeel

PVC-

Ook worden vanuit een voor-

gesteld. Volgens de Tussenevaluatie

aan leveranciers

een bedrijf niet erg aantrekkelijk

van

Eisen worden gesteld

van de verpakking,

(geen CFK's).

raadbeleid eisen aan de leveringswijze
het stellen van milieu-eisen

samenstelling

of

van een produkt in de afvalfase, recyc1ings-

en emissies die ontstaan tijdens de produktie.

aan retoumeerbaarheid

milieu-eisen

te stellen.

de dimensie

Indien een bedrijf

van de concurrent

door-

zeker als het milieuvriendelijk

met zich mee brengt. De machtspositie

in de markt

van een afnemer kan eveneens een stimulerende dan weI belemmerende

invloed heb-

ben op de milieu-vriendelijkbeid

van de producent.

In de meeste gevallen is er geen sprake van het stell en van eenzijdige eisen, er is
veeleer sprake van samenwerking.

Het gaat om een onderhandelingsproces

dat kan

resulteren in een gezamenlijk onderzoek naar een oplossing. Zo zijn bij de ontwikkeling van de PET-fles van Coca-Cola
etiketten-,

lijm- en flessenproducent,

consumentenorganisaties
samenwerking

vele partijen betrokken

doppen-,

alsmede de overheid, het grootwinkelbedrijf,

en een recyc1ingbedrijf (Schot e.a. 1991). Een motief voor

kan ook zijn de mogelijkbeid

van nieuwe materialen

geweest:

en verpakkingen.

tot snelle imitatie door concurrenten

In dat geval is het niet interessant

om
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zelfstandig nieuwe ontwikkelingen op de markt te brengen en te gaan concurreren.
Het samen met naaste concurrenten zoeken naar oplossingen is een veel interessantere optie. Het is balanceren tussen cooperatie en concurrentie.
Naast de bovenbeschreven verticale samenwerkingsvormen zijn er ook horizontale
samenwerkingsvormen te onderscheiden. Bijvoorbeeld tussen eindgebruikers omdat
voor hergebruik van produkten de vorm en aard van het materiaal op elkaar
afgestemd moet worden. Als voorbeeld kan genoemd worden het hergebruik van
boterkuipjes en kunststoffen.
Er is van integraal ketenbeheer sprake als de verticale integratie van milieuzorg
zich gaat uitstrekken tot een gehele bedrijfskolom en tot de keten die produkten
doorlopen vanaf de grondstofwinning tot het gebruik en het afdanken door de
consument. Hoewel integraal ketenbeheer een kernbegrip is in het Nederlandse
milieubeleid, komt het blijkens de Tussenevaluatie 1992 nog nauwelijks voor,
evenals de levenscyclus-analyse (LCA).
Milieu-informatie
en milieukeur hebben betrekking op de communicatie van een
bedrijf naar de afnemers over de milieu-aspecten van de produkten die op de markt
gebracht worden. Voorbeelden zijn het verstrekken van informatie op labels,
verpakkingen of in documentatie over het produkt die aan de consument en in de
keten verstrekt wordt. Het effect van een milieukeur is groter als deze verstrekt is
door een onafhankelijke instantie. In Nederland verzorgt de Stichting Milieukeur het
verstrekken van de milieukeur; de produkten worden getoetst aan voor de produktgroep vastgestelde normen. De milieukeur wordt echter in veel mindere mate aangevraagd dan men bij het instellen ervan verwachtte.
In de milieuliteratuur komt men de respons van beinvloeding van het domein veelvuldig tegen. Cooperatieve strategieen worden veel toegepast, zo is gebleken, terwijl
deze vorm van samenwerking toch tot nieuwe vormen van samenwerking en organisatie moet leiden. Wellicht wordt ingezien dat op het terrein van milieu, samenwerking tot een (preventieve) verrnindering van de milieubelasting kan leiden. Concurrentiestrategieen zijn vooral waar te nemen in de vorm van adverteren; bedrijven
concurreren met elkaar op milieu-aspecten.
Ontwikkelingen als de invoering van gedragscodes en milieuvoorschriften door de
Nederlandse Vereniging van Chemische Afvalstoffenverwerkers (NVCA), die voor
het lidmaatschap van deze brancheorganisatie verplicht zijn gesteld, lijken op
domeinverdedigingsstrategieen. De vereniging controleert via onafhankelijke deskundigen de naleving. In feite is het een bescherrning van de branche tegen nieuwe
toetreders; er is min of meer sprake van kartelvorming. Voorts zijn er door

De respons van bedrijven op hun omgeving en onderzoeksmodel
bedrijven

uit een branche

opgerichte

stichtingen,

behartigen

hun gezamenlijke

gezegd, ter bescherming
drankverpakkingen).

of door bedrijven

die als een lobby-groep
belangen

die eenzelfde

produkt

voor deze bedrijven

ter afscherming
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produceren,

optreden.

van de markt,

Zij

of anders

van hun domein (een voorbeeld is de stichting kartonnen

Dit zijn ook domeinverdedigingsstrategieen.

De respons van interorganisationele

samenwerking

wordt in de milieulitera-

tuur nauwelijks gevonden. Ret kan zijn dat een verandering van autonomie, die deze
bindingen doorgaans met zich meebrengen,

op het terrein van milieu (nog) niet aan

de orde is. WeI zijn er enkele pogingen tot zwakke vormen van interorganisationele
samenwerking

zoals verenigingen

de kinderschoenen;

en joint-ventures.

Deze initiatieven

staan nog in

de milieudruk leidt in deze gevallen dus weI tot andere, nieuwe

organisatievormen.
De in paragraaf

4.8. en 4.9. besproken interne en externe maatregelen

worden in

onderstaande tabel samengevat.
tabel 4.4. Responsmogelijk.beden

beheersing

van bedrijven

(intern)

bei'nvloeding

(extern)

beinvloeding domein

buffering
sanering
end-of-pipe
regulering grondstof-, produkt- en
afvalstromen

veranderen produktieprocessen
procesaanpassingen
produktaanpassingen

veranderen organisatiestructuur
milieuzorgsysteem

informatie
stofregistratiesystemen
milieureview
levenscyclus-analyse

imitatie
navolging concurrenten
handel en

op de milieuproblematiek

in milieu-

onderhandelen
advertenties en reclame
lobbyen
milieu-informatie en milieukeur
samenwerking (cooperatieve strategieen)
product-stewardship
milieu-comakership
integraal ketenbeheer
domeinverdedigingsstrategieen
gedragscodes
lidmaatschappen
stichtingen
concurrentlestrategleen
adverteren
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c.

Beheersen of beinvloeden?
INTEGRATIE

EN STELLINGEN

Ten behoeve van de integratie worden evenals in hoofdstuk

3 de volgende

vragen gesteld:
1. wat kunnen milieumanagers

leren uit de organisatieliteratuur?;

2. hoe kunnen miJieuproblemen

in organisatietermen

gevat worden zodat miJieu-

problemen toegankeJijker worden voor managers?
Ad. 1 In de eerste plaats is duidelijk wat onder respons verstaan
overeenstemming

brengen van de aetiviteiten van de organisatie

wordt: het in

met de omgeving

waarin deze funetioneert.

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de omgeving van groot

belang voor organisaties

is. De vraag is vervolgens op welke wijze met de omge-

ving rekening gehouden kan worden, welke rol de omgeving speelt. De omgeving
stelt eondities
ingeperkt
maximale,

aan het handelen

van managers.

wordt door de situatie in de omgeving.
minimale of intermediaire

Dit betekent

dat de keuzeruimte

De omgeving bepaalt of er een

mate van responsiviteit

als gevolg van de beperkte rationaliteit van ondernemers

noodzakelijk

is. Ook

kunnen mogeJijke keuzes

niet alle worden overzien. Voorts is voor de rnilieumanager duidelijk geworden dat
interne en externe maatregelen mogelijk zijn en wat deze kunnen inhouden.
Ad. 2 In het milieudeel is duidelijk geworden wat rnilieuzorg is en welke maatregelen en instrumenten
\

.

verrninderen.
omgeving
worden.

mogelijk

zijn om de milieuproblemen

aan te pakken en te

Ook is aangegeven of deze maatregelen ter beheersing van de interne

dan wel ter bei'nvloeding van de externe omgeving
Voorts

is voor een aantal maatregelen

toepassing gesproken.

aangewend

kunnen

ook over het sueees van hun

De houding van de manager is bepalend voor daadwerkelijke

aeties en deze houding bepaalt ook hoe er naar de omgeving gekeken wordt.
STELLINGEN
Dit hoofdstuk

in eombinatie

met vorige

hoofdstukken

geeft aanleiding

tot het

formuleren van de volgende stellingen:

3. Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabel 4.1.) van lage onzekerheid en
lage afhankelijkheid, zal sprake zijn van weinig interne en weinig externe
maatregelen. Een beperkt aantal beheersingsmaatregelen is te verwaehten.

De respons van bedrijven op hun omgeving en onderzoeksmodel
In eel 1 van de matrix van Aldrich hebben bedrijven
aanzien van beperkingen

van de omgeving.
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een maximale vrijheid ten

Bedrijven hoeven geen maatregelen

te

nemen omdat de omgeving nauwelijks condities aan hun handelen stelt. Omdat het
niet te verwachten is dat bedrijven helemaal niets doen, wordt hier verondersteld
zij voornamelijk

dat

(een beperkt aantal) interne maatregelen nemen.

4. Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabel 4.1.) van hoge onzekerheid
en lage atbankelijkheid, zal de respons beheersing zijn.
In de matrix van Aldrich gaat het in dit geval om een intermediaire
geen maximale
omgeving.

vrijheid ten aanzien van beperkingen

Vol gens het onderzoeksmodel

van bedrijven
onzekerheid

en geen minimale

positie, er is

weergegeven

in geval van onzekerheid

ten opzichte van athankelijkheid

van de

in figuur 4.2. is de respons

beheersing.

De dominante

positie

van

brengt met zich mee dat bedrijven met

name interne maatregelen zullen nemen.

5. Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabel 4.1.) van lage onzekerheid en
hoge afhankelijkheid, zal de respons be'invloeding zijn.
Ook in dit geval gaat het om een intermediaire
del weergegeven

positie. Vol gens het onderzoeksmo-

in figuur 4.2. is de respons van bedrijven in geval van athankelijk-

heid beinvloeding.

Gezien de dominante positie van athankelijkheid

ten opzichte van

onzekerheid zullen bedrijven zich richten op de omgeving.

6. Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabel 4.1.) van hoge onzekerheid
en hoge afhankelijkheid zal de respons zowel beheersing als bemvloedlng
zijn.
Er bestaat in deze situatie volgens de matrix van Aldrich een rninimale vrijheid ten
aanzien van beperkingen

van de omgeving. Bedrijven hebben geen keuzevrijheid

en

zullen zowel interne als externe maatregelen nemen omdat zowel de athankelijkheid
en de onzekerheid hen daartoe dwingen.

7. Bij de be'invloedingsrespons is eerder een cooperatleve strategie te verwachten dan een concurrentiestrategie en interorganisationele bindingen.
Uit de bespreking
weinig voorbeelden
die verreikende
kan worden.

van de milieurespons

is gebleken dat er in de literatuur geen tot

zijn van bedrijven die concurreren

vormen van samenwerking

om het milieu en bedrijven

aangaan waarbij de autonornie aangetast
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8. Beheersingsmaatregelen zijn gericht op het verminderen van de milieuproblemen. Beinvloedingsmaatregelen zijn gericht op het tevreden stellen
van de actoren die het milieu op de agenda van bedrijven brengen.
Doordat actoren het milieu op de agenda brengen wordt dit een milieuprobleem voor
bedrijven

(zie omschrijving

milieuprobleem

in hoofdstuk

2). Dit probleem

moet

opgelost worden; enerzijds door interne maatregelen direct gericht op het milieuprobleem;

anderzijds door de actoren te beinvloeden

gebracht hebben.

die het probleem op de agenda

5

METHODOLOGIE, BESCHRIJVING BEDRIJVEN EN
HUN MILIEUPROBLEMATIEK
In dit hoofdstuk wordt de keuze van de in dit onderzoek gehanteerde metho-

dologie toegelicht en gemotiveerd. Daarbij hoort ook de wijze van meten van de
begrippen onzekerheid en afhankelijkheid. In hoofdstuk: 3 zijn deze omgevingsdimensies geoperationaliseerd, zonder acht te slaan op de wijze van meten van de
gekozen indicatoren. In de literatuur zijn voor de indicatoren van de dimensie onzekerheid twee duidelijk verschillende wijzen van meten te onderscheiden, nl. de
objectieve en de subjectieve methode. In paragraaf 5.2. worden beide methoden beschreven en geevalueerd en wordt een keuze gemaakt voor de in dit onderzoek gehanteerde wijze van meten. In paragraaf 5.3. komt de !!!otiv~.tingvan de keuze van
de onderzochte bedrijven aan de orde. De belangrijkste (organisatorische) karakteristieken van de bedrijven worden vervolgens in paragraaf 5.4 kort weergegeven,
waarna de milieuproblemen van de case-bedrijven beschreven worden in paragraaf
5.5. Paragraaf 5.6. bevat per onderdeel een korte samenvatting.
5.1.

Methodologische verantwoording
Aan het eind van hoofdstuk vier is een conceptueel model gepresenteerd.
Aan de hand daarvan is een aantal stellingen geformuleerd. In het empirische deel
van deze studie wordt nagegaan of dit model correspondeert met waarnemingen in
de empirische werkelijkheid. In dit onderzoek is gekozen voor de onderzoeksmethode van gevalstudie(s) of case studies. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven is de aandacht voor milieuzaken in bedrijven zowel in de theorie als in de praktijk vrij
recent. De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd vanuit verschillende
invalshoeken en met een wisselende mate van diepgang. De relatie bedrijfsomgeving-milieumaatregelen is een nog nauwelijks onderzocht fenomeen. De bedoeling
van dit onderzoek is om de relatie bedrijfsomgeving-milieumaatregelen uit te diepen
en er een verkiaring voor te vinden. Dit zijn zogenaamde "hoe" en "waarom"
vragen; vragen die volgens Yin (1989) bij uitstek met behulp van case study
onderzoek beantwoord kunnen worden. Ook Van der Zwaan (1990) stelt dat case
study onderzoek twee functies kan dienen: de verkenning van een nog onvoldoende
doorzien probleem en de verdieping van het inzicht. In het eerste geval gaat het om
de orientatie en kennismaking met een bepaald fenomeen (het hoe), in het tweede
geval gaat het om de interpretatie en toetsing van processen d.m.v. verkiaring (het
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waarom). De probleemstelling en de kenmerken van de te bestuderen verschijnselen
vormen aldus het uitgangspunt voor de keuze van een onderzoeksmethodologie. Met
behulp van case studies is een diepgaand inzicht in complexe situaties rriogelijk
(Eisenhardt 1989). Om dit inzicht te verkrijgen is de theorie het uitgangspunt; theoretische concepten structureren het kijken naar en onderzoeken van de complexe
werkelijkheid. In dit onderzoek is de theorie over de omgeving van organisaties en
de strategieliteratuur uitgangspunt geweest. Aan de operationalisering van de theoretische concepten met behulp van indicatoren is vanwege het ontbreken van eenduidigheid en de veelheid van operationalisaties veel aandacht besteed (Biemans en Van
der MeerKooistra 1994). Case studies kunnen exploratief zijn, beschrijvend en
verklarend. Beschrijvende case studies geven inzicht in hoe een verschijnsel er in de
concrete situatie uit ziet. Deze "hoe" vraag dient eerst opgelost te worden alvorens
tot verklaringen kan worden overgegaan. De verklarende case studies hebben tot
doel een theorie of theoretisch concept te toetsen. Het resultaat is de generalisatie en
uitbreiding van theorieen, Yin (1989) noemt dit analytische generalisatie, in tegenstelling tot statistische generalisatie.. Deze laatste vorm is niet behulp van case
studies te realiseren. Eisenhardt (1989) legt met name nadruk op het genereren van
theorie in haar artikel "Building theories from case study research". Exploratieve
case studies zijn gericht op het formuleren van hypothesen. In deze studie wordt
gebruik gemaakt van case studies in de beschrijvende en verklarende zin; het gaat
om het verband tussen de bedrijfsomgeving en milieumaatregelen die bedrijven
nemen. Om dat verband te kunnen vaststellen en toetsen is een beschrijving van het
begrip omgeving en milieumaatregelen noodzakelijk.
Dyer en Wilkins (1991) vinden dat wat zij de klassieke case study (een case)
noemen, een "much more coherent, credible and memorable story" (bIz. 617) oplevert dan een multiple case study design dat o.a. door Eisenhardt (1989) gepropageerd wordt. De door Eisenhardt gepresenteerde hybride vorm van case research
heeft als doel theoriegeneratie; volgens Dyer en Wilkins zitten er in haar voorgestelde aanpak echter veel elementen van hypothesen toetsend onderzoek, zoals bijvoorbeeld survey onderzoek. Eisenhardt stelt dat hoe meer (weliswaar binnen bepaalde
grenzen) cases bestudeerd worden, hoe beter dat voor theorievorming is. Zo kunnen
patronen ontdekt worden tussen organisatie-contexten, terwijl de klassieke case study
op zoek is naar vergelijkingen binnen dezelfde organisatie-context. Er is dus een
trade-off tussen het rijke inzicht in een specifieke sociale setting en de voordelen
van comparatieve inzichten. Dyer en Wilkins achten het verlies van diepgaande inzichten van een bepaalde case een gemis voor de constructie van theorieen. In deze

Methodologie, beschrijving bedrijven en hun milieuproblematiek
studie wordt de aanpak van Eisenhardt
argument

dat het bestuderen

gevolgd;

van meerdere

10 cases zijn bestudeerd

cases de mogelijkheid

veronderstellingen.

sporen. Verschillende

Daardoor

is het mogelijk

cases genereren vaak complementaire

ondersteuning

om patronen

Eisenhardt

plaatje te verkrijgen.

op te

aspecten van een feno-

meen; door de individuele patronen naast elkaar te zetten is de onderzoeker
om een vollediger theoretisch

met als

voor replicatie

biedt. Individuele cases kunnen gebruikt worden voor onafhankelijke
van specifieke
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in staat

Wat het aantal cases betreft stelt

dat gestopt moet worden met het toevoegen van meer cases als theoreti-

sche verzadiging is bereikt. Hoewel er geen ideaal aantal cases bestaat, is een aantal
van tussen 4 en 10 cases in de meeste gevallen voldoende.
Volgens Biemans en Van der Meer-Kooistra
wetenschappelijk

verantwoorde

(1994) kunnen met case studies

resultaten worden gerealiseerd,

door de dynamiek en

flexibiliteit van de case study methode te combineren met discipline en zorgvuldigheid in de uitvoering.
teitscriteria

Dit betekent dat het onderzoek aan wetenschappelijke

moet voldoen

en dat bij de uitvoering

van het onderzoek

gemaakt moet worden van een goed uitgewerkt onderzoeksontwerp.
ria van wetenschappelijk

onderzoek

zijn geldigheid

kwaligebruik

Kwaliteitscrite-

en betrouwbaarheid

(o.a. Yin

1989). Van der Zwaan (1990) onderscheidt drie soorten geldigheid, nl. begripsvaliditeit, interne geldigheid en externe geldigheid. am externe validiteit te verkrijgen is
het noodzakelijk

dat onderzoeksuitkomsten

een interne geldigheid hebben; hiervoor

dient de geldigheid van de gehanteerde begrippen gegarandeerd
Begripsvaliditeit

te zijn.

vereist een goede definiering en operationalisering

van begrippen.

De vaak abstracte begrippen die gebruikt worden zijn in de empirische werkelijkheid
niet zonder meer te meten. Volgens Van der Zwaan biedt het gebruik van standaarddefinities en meetinstrumenten
dit onderzoek
omgeving.

die men elders kan lenen hiervoor een oplossing.

is veel aandacht besteed aan de operationalisering

Het gebruik van standaarddefinities

reden dat er niet een standaarddefinitie
onzekerheid

en afhankelijkheid

andere empirische
rnilieuproblemen

toepassingen

zijn na intensieve bestudering
tot stand gekomen.

een grote mate van overeenstemming
hun omgeving.

operationalisaties

van de literatuur

en

Voor de mogelijke respons op

minder moeilijk omdat in de literatuur

te vinden is over de respons van bedrijven op

Over de operationalisering

van de "milieu "begrippen is veel minder

literatuur en ander empirisch onderzoek voorhanden.
begrippen zo duidelijk mogelijk te omschrijven
schaarse beschikbare

van het beg rip

was niet mogelijk om de eenvoudige

bestaat. De geformuleerde

bleek de operationalisering

In

Getracht is om de gehanteerde

en te definieren aan de hand van de

literatuur en aan de hand van gesprekken met deskundigen.

Op
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deze manier is gepoogd de gebruikte begrippen een zo goed mogelijke afspiegeling
te doen zijn van de daadwerkelijk te onderzoeken verschijnselen.
Interne validiteit houdt in dat de veronderstelde

relaties tussen twee variabelen in

het onderzoek niet tevens wordt beinvloed door een of meerdere variabelen.

De ver-

onderstelde

relatie tussen de omgeving van een organisatie en de structuur van een

organisatie

en het handelen van een organisatie,

zoek geweest in de contingency

literatuur

is veelvuldig onderwerp van onder-

(zie hoofdstuk 3). De relatie tussen de

"rnilieu"omgeving

en de respons hierop is nieuw; deze relatie wordt nu juist in deze

studie onderzocht.

Door diverse informatiebronnen

te gebruiken en controleprocedu-

res in te bouwen, kan de interne validiteit worden verhoogd.

Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid
van het onderzoek.

Eerder in dit hoofdstuk is al vermeld dat er bij case study re-

search geen sprake kan zijn van statistische generalisatie
generalisatie

van de uitkomsten

is weI mogelijk,

de uitkomsten

worden aan bestaande theoretische

(Yin 1989). Analytische

van de case studies kunnen getoetst

kaders. Zoals gezegd is in deze studies gebruik

gemaakt van bestaande theoretische kaders m.b.t. de relatie omgeving-respons
omgeving.

Indien de theoretische verbanden ook in de "milieu"situatie

op de

blijken op te

gaan, kan gesproken worden van theoretische replicatie.
Betrouwbaarheid

van onderzoek heeft betrekking op de mate waarin herhaling van

het onderzoek dezelfde resultaten oplevert. Andere onderzoekers

moeten in staat zijn

om dezelfde cases met behulp van dezelfde methoden te onderzoeken en dit moet tot
dezelfde conclusies leiden. Dit betekent dat het onderzoekontwerp
expliciteerd

duidelijk en ge-

moet zijn. De fasen waarin het onderzoek uiteenvalt zijn aan de hand

van het conceptueel model in hoofdstuk 4 gepresenteerd,
invulling van de verschillende

te onderscheiden.

Voor de

variabelen is bij elk bedrijf eenzelfde voorgestructu-

reerde vragenlijst gehanteerd. In bijlage 4 is per bedrijf de operationalisering

van de

omgeving uitvoerig beschreven.
Een onderzoek kan aan betrouwbaarheid
lijk onderzoeksontwerp.

winnen door het formuleren van een duide-

Biemans en Van der Meer-Kooistra

(1994),

Eisenhardt

(1989), Easton (1992) en Yin (1989) hebben een model voor het uitvoeren van case
research ontwikkeld. Biemans en Van der Meer-Kooistra
model dat uiteenvalt in drie fasen, de voorbereiding
ring van de afzonderlijke

formuleren een 12 stappen

van het onderzoek,

lijnen komen deze fasen overeen met het door Eisenhardt geformuleerde
building theory from case study research".
thodologische

"rigor";

de uitvoe-

case studies en de analyse van de bevindingen.

In grote

"process of

Eisenhardt benadrukt het belang van me-

door het zorgvuldig

formuleren

van onderzoekvragen,

de
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ontwikkeling van goede instrumenten zoals vragenlijsten, de a priori specificatie van
begrippen, triangulatie, cross-case en in-case analyse, kan een goede methodologische "rigor" bereikt worden. Yin noemt 5 belangrijke componenten van een onderzoeksontwerp; het zijn de onderzoeksvragen, de veronderstellingen, de analyse eenheid, de logica waarmee de data met de proposities verbonden worden en de criteria
om bevindingen te interpreteren. AIle auteurs stellen dat het opstellen van een
theoretisch kader het eerste is dat gedaan moet worden; dit kader geeft richting aan
de opzet en uitvoering van het onderzoek en de generalisatie van de resultaten. In
dit onderzoek is in de hoofdstukken 3 en 4 uitvoerig aandacht besteed aan de in deze
studie gehanteerde theorie.
5.2.

De meting van het begrip onzekerheid
Onderzoek m.b.t. de omgeving van organisaties wordt gekenmerkt door twee
fundamenteel verschillende benaderingen, nl. de objectieve (o.a. Dess en Beard
1984) en de subjectieve (of perceptuele) (o.a. Lawrence and Lorsch 1967, Duncan
1972, Tosi, Aldag en Storey 1973, Milliken 1987, Buchko 1994) benadering. In de
objectieve benadering worden dimensies die objectief te meten zijn in de beschouwing betrokken; dimensies die door gekwalificeerde onderzoekers in verschillende
situaties aan dezelfde wetenschappelijke meetmethoden te onderwerpen zijn. De data
zijn te vinden in statistieken en andere geschreven bronnen. Er wordt dus uitgegaan
van de mogelijkheid om objectief te beschrijven hoe onzeker omgevingselementen
zijn. Uiteraard schuilt er altijd een subjectief element in data; de onderzoeker ereeert, selecteert en interpreteert de data. Subjectieve opvattingen over de onzekerheid
van de omgeving zijn afhankelijk van de persoon die de (dimensies van) onzekerheid
waarneemt; onzekerheid is inherent in "the eye of the beholder". Het gaat dus om
de perceptie van de onzekerheid. Perceptie van onzekerheid is een individueel
psychologische toestand en geen organisatie-attribuut (Downey en Slocum 1975).
Milliken (1987) omschrijft onzekerheid als de door een individu ervaren onmogelijkheid om de omgeving van een organisatie accuraat te voorspellen als gevolg van een
tekort aan informatie of een onmogelijkheid om een onderscheid te maken tussen
relevante en irrelevante data. Duncan (1972) rafelt het onzekerheidsbegrip nog
verder uiteen; onzekerheid wordt volgens hem bepaald door:
- de adequaatheid van informatie;
- de onbekendheid met de uitkomst van een beslissing;
- de onmogelijkheid om betrouwbare waarschijnlijkheden toe te kennen aan
gevolgen van omgevingsfactoren.
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Daarbij speelt het belang van een omgevingsvariabele voor de performance van een
organisatie een roI. Onzekerheid over belangrijke omgevingsfactoren zal als bedreigender ervaren worden dan onzekerheid over minder belangrijke factoren. In de
literatuur zijn veel studies te vinden over de perceptie van de onzekerheid van de
omgeving. De bekende studies van Lawrence en Lorsch (1967) en Duncan (1972)
zagen onzekerheid als "perceived". De validiteit van Duncan's meetinstrument is
primair gebaseerd op het vermogen van individuen om hun visie m.b.t, de relevante
dimensies van zekerheid onder woorden te brengen. Zo heeft hij respondenten bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak zij nieuwe en verschillende factoren in de besluitvorming betrekken. Tevens is gevraagd naar de veranderlijkheid van als belangrijk
aangemerkte factoren. De respondenten konden deze vragen beantwoorden aan de
hand van een 5-puntsschaal, lopend van nooit tot erg vaak. De empirische toetsing
van de studies van Duncan en Lawrence en Lorsch laten echter veel te wensen over.
Tosi e.a. (1973) en Downey e.a.(1975) hebben de onderzoeken trachten te repliceren maar de empirische toetsing leverde significante zwakheden op; voorts is de
betrouwbaarheid relatief laag gebleken. Volgens Milliken meten de schaalfactoren
van Duncan altematieve vormen van onzekerheid. Ook Buchko (1994) komt in zijn
pogingen niet veel verder. Door de respondenten te vragen de mate van voorspelbaarheid van karakteristieken van door Miles en Snow (1978) onderscheiden
subschalen (toeleveranciers, concurrenten, afnemers, financiele markten, overheden
en andere regulerende instanties en vakbewegingen) aan de hand van een 7-punts
Likertschaal aan te geven, kan volgens hem de inconsistente operationele defmitie en
ondeugdelijke conceptualisering van onzekerheid uit vorige onderzoeken vermeden
worden. De resultaten van zijn onderzoek tonen aan dat de schaal die gebruikt is
voor de gepercipieerde onzekerheid geen stabiele maatstaf is voor onzekerheid;
voorts dat de maatstaven die gebruikt zijn niet adequaat zijn. Zijn als vraag geformuleerde conclusie is dat de resultaten suggereren dat de huidige gebruikte maatstayen geen adequate criteria zijn voor gepercipieerde onzekerheid.
Veel onderzoekers (Tosi e.a. 1973, Downeye.a. 1975) trachten zowel objectieve als
gepercipieerde onzekerheid te meten en een relatie tussen deze objectieve en perceptuele maatstaven te achterhalen. De objectieve omgeving wordt geoperationaliseerd
aan de hand van verschillende maatstaven voor de veranderlijkheid van de omgeving. Deze objectieve maatstaven worden vervolgens gebruikt als criteria om de
validiteit van perceptuele maatstaven te evalueren.
Boyd, Dess en Rasheed (1993) proberen een brug te slaan tussen objectieve
en perceptuele benaderingen van de onzekerheid in de omgeving. Alvorens dat te
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doen geven zij een aantal voor- en nadelen van beide benaderingen aan. Voordelen
van de objectieve benadering is de toegankelijkheid van de data voor alle onderzoekers, de mogelijkheid voor replicatie en vergelijking. Voorts de reductie van problemen die samenhangen met de vertekening die inherent zijn aan antwoorden van managers en de vertekening als gevolg van non-respons, Ook is deze methode geschikt
om restricties (bijvoorbeeld marktstructuren) te beschrijven waarmee alle bedrijven
in een bedrijfstak geconfronteerd worden. Problemen bij de objectieve benadering
kunnen optreden op drie terreinen, nl. de aggregatie van data, de recentheid van
gegevens en (het mogelijke gebrek aan) de overeenstemming tussen theoretische
constructen en het meten daarvan. De aggregatie van data van verschillende bedrijyen om bijvoorbeeld een bedrijfstakindex te construeren kan misleidend zijn als er
veel heterogeniteit bestaat tussen bedrijven in die bedrijfstak; bovendien zijn niet
altijd alle data beschikbaar (bijvoorbeeld van niet-beursgenoteerde ondememingen).
Indien indices die de veranderlijkheid en overvloedigheid in de omgeving weer
moeten geven, geconstrueerd worden aan de hand van tijdreeksen, zijn de meest
recente gegevens vaak nog niet in de statistieken opgenomen. Bovendien worden in
tijdreeksen alle data even zwaar gewogen, terwijl te verwachten is dat meer recente
data een grotere invloed op de perceptie van onzekerheid kunnen hebben. Een
laatste tekortkoming van de objectieve benadering van onzekerheid is het gebrek aan
overeenstemming tussen de conceptuele ontwikkeling van omgevingsconstructen en
het meten daarvan. Als voorbeeld wordt genoemd het gebruik van de variatiecoefficient om dynamiek te operationaliseren. Deze maatstaf meet echter alleen de
spreiding of variatie rond het gemiddelde en is daarom niet geschikt om iets over de
variatie in de trend te vertellen.
Een voordeel van de perceptuele benadering is dat de omgeving vanuit het perspectief van leden van een organisatie of sleutelinformant gezien wordt. In zijn algemeenheid doen de problemen die bij de objectieve benadering te verwachten kunnen
zijn zich hier niet voor, maar een aantal andere problemen zijn te verwachten, nl.
generaliseerbaarheid, de betrouwbaarheid en validiteit en de bronnen van variatie.
Problemen met de generalisatie betreffen de generalisatie naar de totale populatie en
de zgn. theoretische generalisatie, waar variabelen gebruikt worden als indices of
indicatoren van een breder concept. De vraag is of die variabelen dat concept "dekken". De betrouwbaarheid en validiteit zijn nogal eens in het geding bij de perceptuele benadering omdat onderzoekers schalen gebruiken die niet betrouwbaar en valide
zijn (zie de eerder gemaakte opmerkingen over de onderzoeken van Lawrence en
Lorsch en Duncan). Bij bronnen van variatie is het probleem dat verschillende seg-
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menten uit de taakomgeving meestal gelijk worden gewogen, terwijl toch te verwachten is dat er verschillen zijn, of het belang van verschillende sectoren in de tijd
verandert. Een samengestelde score kan de extreem hoge onzekerheid in een bepaalde sector bijvoorbeeld maskeren.
Een verklaring voor de divergentie tussen de objectieve en de perceptuele benadering kan zijn dat de omgeving op verschillende abstractieniveaus geanalyseerd
wordt (Boyd, Dess en Rasheed 1993). Objectieve benaderingen hebben veelal het
bedrijfstakniveau als analyse-eenheid, terwijl subjectieve benaderingen de individuele
respondent als analyse-eenheid beschouwen, daarbij een bedrijf, of een subunit van
een organisatie bestrijkend. Tussen beide benaderingen bestaat een zgn. mediating
filter. Deze filter beinvloedt individuele percepties van de omgeving en bevat vier
componenten, n1. individuele factoren, werkgroepfactoren, organisationele factoren
en strategische factoren. Individuen reageren ieder op hun eigen wijze op onzekerheid; cognitieve factoren spelen daarbij een belangrijke rol en bepalen de beperkte
rationaliteit van managers. Met werkgroepfactoren die een verschil tussen objectieve
en perceptuele opvattingen kunnen veroorzaken wordt de plaats in de organisatie (al
dan niet dichtbij de grenzen van de organisatie) bedoeld. Organisationele factoren
die een divergentie kunnen veroorzaken zijn inertie en slack. Oude, grotere organisaties hebben veelal een gesystematiseerd en gestructureerd informatiesysteem, de
tendens om zich op interne communicatiebronnen te verlaten en vertonen daardoor
inertie. Slack als een resource buffer kan gedeelten van organisaties isoleren van de
omgeving waardoor percepties beinvloed worden (zie ook punt werkgroepfactoren).
De strategische focus van een organisatie richt managers op bepaalde gedeelten van
de omgeving en bemvloedt als zodanig ook de perceptie. Ook de Miles en Snow-typen managers percipieren door hun houding de omgeving verschillend. Zo zal een
prospector veeleer gericht zijn op veranderingen en vernieuwingen en een defender
zal zoveel mogelijk de bestaande situatie trachten te handhaven. Hetzelfde geldt voor
de Porter-strategieen; een kosten1eiderschapstype zal veel meer intern gericht zijn
dan een differentiatietype.
Nu de voor- en nadelen van de objectieve en subjectieve benadering van de omgeving van organisaties aangegeven zijn en de verschillen tussen beide, komt de vraag
aan de orde welke benadering in welke situatie toegepast zou moeten worden. Boyd,
Dess en Rasheed (1993) komen tot de conclusie dat de objectieve benadering het
beste toegepast kan worden bij het meten van externe restricties voor organisaties.
Onderzoekers die geinteresseerd zijn in firm outcomes (zoals populatie ecologen)
zullen baat hebben van het gebruik van objectieve methoden. Onderzoekers gemte-
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resseerd in firm actions zoals besluitvorming

zullen gebruik maken van perceptuele

opvattingen

die de matching van organisaties

met

zullen voordeel hebben van het verzamelen

van

van de omgeving.

Onderzoekers

hun omgeving willen onderzoeken

beide typen data, dus zowel objectieve

als subjectieve

data. Pfeffer

en Salancik

(1978) die in hun werk ook over een enacted en een objectieve omgeving spreken,
stell en dat de enacted omgeving de basis voor besluitvorming
omgeving consequenties

vormt en de objectieve

heeft voor uitkornsten van strategische

beslissingen.

Child

(1974) benadrukt het belang van strategische keuzen bij het bepalen van de inhoud
en vorm van zowel contextuele als structurele factoren. Daarbij maakt hij een onderscheid

tussen

personeel)

"taakcontingenties"

(omgeving,

en "politieke contingenties"

diversiteit,

(voorkeuren

omvang,

van managers,

politieke context). Dit wijst er op dat bij Child "taakcontingenties"
categorie

vallen (Dawson

probleemstelling

wordt

1995). In dit onderzoek

over de samenhang

milieubeleid van bedrijven gesproken.
maken van de objectieve

technologie,

marktcondities,
in de objectieve

gaat het om matching;

tussen de bedrijfsomgeving

in de
en het

Het ligt daarom voor de hand om gebruik te

en de subjectieve

methode.

Toch wordt in deze studie

gebruik gemaakt van de objectieve methode, gezien de problemen bij het meten van
de "perceived"
perceptie

omgeving en de opvattingen van Pfeffer en Salancik en Child. De

van onzekerheid

veranderen

en beinvloed

is moeilijk te meten; bovendien
worden

door gebeurtenissen

kan deze in de tijd

in de omgeving

van een

organisatie (Buchko 1974).
Ook bij het meten van de afhankelijkheid

worden objectieve gegevens gehanteerd.

Aan de hierboven genoemde problemen bij de objectieve benadering wordt in hoofdstuk 6, bij de daadwerkelijke

meting, de nodige aandacht besteed.

De eerder genoemde mediating filter kan in het vervolg van het onderzoek eventueel
een "verklaring" vormen voor de mismatch tussen omgeving en respons.

5.3.

De keuze van bedrijven
Het eerste criterium

dat bij de keuze van de voor dit onderzoek

te kiezen

case bedrijven een rol speelt, is dat het voor het onderzoek relevante bedrijven moeten zijn; met andere woorden,
milieuproblemen
in bedrijven.
zoekspopulatie.

te veroorzaken.

van de te kiezen bedrijven dient

Daarnaast moet er sprake zijn van een diversiteit

De groep bedrijven met een milieuprobleem

vormt in feite de onder-

Een goede maatstaf voor deze populatie vormen bedrijven

1995 een milieuzorgsysteem
ling daarvan.

de bedrijfsvoering

die in

moeten hebben of bezig moeten zijn met de ontwikke-

In de regeringsnotitie

Bedrijfsinterne

Milieuzorg

wordt een onder-
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scheid gemaakt tussen de zogeheten 10.000 groep, een groep bedrijven met een
(middel-)grote milieubelasting of bijzondere milieurisico's, die een integraal
milieuzorgsysteem moeten hebben in 1995 en de 250.000 groep, een groep bedrijyen met een beperkte milieubelasting die over een partieel milieuzorgsysteem
moeten beschikken in 1995.
Binnen deze groep(en) van bedrijven is een aantal branches te onderscheiden die in
de Tussenevaluatie 1992 speciaal genoemd worden; voorts zijn van een aantal branches in de afgelopen jaren bedrijfstakstudies in samenwerking tussen overheid en
bedrijfstak tot stand gekomen, resulterend in Integrale MilieuTaakstellingen. In
hoofdstuk 2 zijn in dit verband de volgende bedrijfstakken genoemd: grafische
industrie, basismetaal, chemie, zuivelindustrie en de metaal- en elektrotechnische
industrie. Wat de verfindustrie betreft, in het kader van KWS 2000 dient in het jaar
2000 een emissiereductie van 50 % gerealiseerd te zijn. Er zijn afspraken gemaakt
over het vervangen van oplosmiddelhoudende door oplosmiddelarme verven en
lakken.
In de Tussenevaluatie zijn de volgende branches onderscheiden: chemie, voedingsen genotmiddelen, metaal, bouw, overige nijverheid, diensten en nuts/overheidsbedrijven. Het ligt dus voor de hand om de case-bedrijven in bovengenoemde sectoren
te zoeken.
Uiteindelijk zijn in deze studie de volgende branches betrokken (5 branches):
- voedings- en genotmiddelenindustrie

Tussenevaluatie, verpakkingenconvenant

- de grafische industrie

beleidsovereenkomst, bedrijfstakstudie,
begeleiding brancheorganisatie KVGO

- verfindustrie en bouwmaterialen
(strikt genomen niet dezelfde branche
volgens CBS)

bedrijfstakstudie, KWS, begeleiding
brancheorganisatie VVVF en aparte
sector NMP

- metaalproduktenindustrie

Integrale Milieutaakstelling, Tussenevaluatie, brancheorganisaties Metaalunie en FME

- garagebedrijven

begeleiding brancheorganisatie BOVAG
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Deze branches moeten alle in 1995 een milieuzorgsysteem gereed hebben of bezig
zijn met de ontwikkeling ervan. De garagebedrijven worden niet als specifieke
branche genoemd in het NMP; de brancheorganisatie BOVAG is echter heel actief
om de aangesloten garagebedrijven tot de invoering van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem aan te zetten. Bovendien betreft het een branche met een groot aantal
bedrijven. Reden waarom het interessant is deze branche in dit onderzoek te
betrekken.
De volgende stap is het kiezen van de te onderzoeken bedrijven binnen de onderscheiden branches. Daarbij dient de varieteit en de diversiteit zo groot mogelijk te
zijn. Naast theoretische overwegingen hebben hier ook pragmatische overwegingen
een rol gespeeld. Eisenhardt (1989) spreekt over "positive sampling" bij de keuze
van bedrijven; een meer selectieve en theoretische aanpak waarin bedrijven gekozen
worden op basis van en aantal kenmerken. Bij deze theoretische sampling, in tegenstelling tot random sampling, worden bedrijven gekozen ter replicatie van eerdere
cases, of om bestaande theorie uit te breiden, of om de gewenste theoretische
categorieen te "vullen", of om voorbeelden te hebben van tegenovergestelde typen
bedrijven. Volgens Eisenhardt is random selectie van cases noch wenselijk, noch
noodzakelijk. Juist bij zulke kleine aantallen als bij case studies is een overwogen
selectie erg belangrijk.
Het zou wenselijk zijn om in deze studie bedrijven te kiezen die in verschillende
omgevingen functioneren; verschillend m.b.t. onzekerheid en afbankelijkheid. Dit
verschil is echter op voorhand voor de dimensie onzekerheid niet te bepalen; de
onzekerheid is een uitkomst van het onderzoek en kan pas bepaald worden aan de
hand van de gegevens verkregen uit de case studies. Voor de dimensie afhankelijkheid is deze mogelijkheid wei aanwezig omdat de indicatoren op bedrijfstakniveau
gemeten worden.
Ten behoeve van de diversiteit is ook gekeken naar het type milieuprobleem. Veroorzaakt het bedrijf vooral bodern-, water- of luchtverontreiniging? Ook verschillen
in contingentiefactoren (Mintzberg 1983) als leeftijd, omvang, en technisch systeem
in uitvoerende kern, het produktieproces (Woodward (1965): stuk, massa en proces)
zijn van belang om de gewenste varieteit te verkrijgen.
Volgens Biemans en Van der Meer-Kooistra (1994) kunnen diverse bronnen voor de
keuze van bedrijven geraadpleegd worden; zij noemen kranteartikelen, vaktijdschriften, overheidspublikaties, deskundigen uit het veld, seminars, congressen, terwijl
ook toevallige contacten tot een keuze van bedrijven kan leiden. In dit onderzoek
hebben vrijwel alle zojuist genoemde bronnen een rol gespeeld bij de selectie van
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bedrijven.

Uiteindelijk is door de kennis van een aantal bedrijven uit eerder onder-

zoek (De Groene en De Haan 1993) en stages van studenten,
van brancheorganisaties

en bedrijfsmilieudiensten,

alsmede informatie

de keuze op de in tabel 5.1

genoemde bedrijven gevallen. Op verzoek van de deelnemende bedrijven is anonimiteit gewaarborgd

door een gefingeerde naam.

tabel 5.1. Een overzicbt van de in bet onderzoek betrokken bedrijven

Naam

Aard bedrijvigbeid

SBI-code

Aantal werknemers

Broodfabriek

bakken brood

1581

85 werknemers

Tabakfabriek

produktie sigaretten

1600

1600 werknemers

offsetdrukkerij

drukwerk

222.1

75 werknemers

drukwerk

222.4

25 werknemers

2430

70 werknemers

Boekdrukker

en boeken
Drukwerk

offsetdrukkerij

Verffabriek

produktie verf en

Isolatiebedrijf

produktie steenwol

2682

1300 werknemers

Metaalbedrijf

produktie auto-

3430

200 werknemers

3612

40 werknemers

5010,5020,

60 werknemers

coatings

onderdelen
Meubelfabriek

produktie metalen
meubelen

Auto

garagebedrij f

5050
Bedrijfswagen

garagebedri j f/onderhoud

5010,5020

75 werknemers

en verkoop bedrijfswagens
Datacollectie
Om alle noodzakelijke

informatie te verkrijgen is bij de verzameling

gebruik gemaakt van semi-gestructureerde

van gegevens

vragenlijsten die in bijlage 1 zijn opgeno-

men. In de bedrijven is hetzij met de manager/directeur,

hetzij met de milieucoordi-
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nator gesproken of met beiden. Aile bedrijven op een na, zijn tenminste twee maal
bezocht en soms ook nog telefonisch benaderd. De cases zijn grotendeels gelijktijdig
uitgevoerd; toch is zoveel mogelijk getracht te profiteren van opgedane ervaringen
in het ene bedrijf voor een volgend bedrijf. Bebalve uit deze interview ronden is
ook nog op een aantal andere manieren informatie verkregen; bedrijfsrapporten, informatie van brancheverenigingen, bedrijfsmilieudiensten, (sociale) jaarverslagen,
kranteberichten, informatie uit eerder onderzoek en verslagen van stage-onderzoeken. Op deze wijze is dus sprake van "multiple sources of evidence" oftewel triangulatie. Door het gebruik van meerdere bronnen kan de begripsvaliditeit verbeterd
worden evenals de formulering van bypothesen (Eisenhardt 1989). De analyse-eenheid is steeds het totale bedrijf geweest en niet een of meerdere afdelingen. Binnen
een bedrijf is gefocussed op het milieubeleid. Aile cases zijn door meer dan een
onderzoeker bekeken waardoor de objectiviteit van de verzamelde gegevens wordt
vergroot en verschillende perspectieven van het bestudeerde bedrijf naar voren
kwamen. Doordat de meeste bedrijven bekend waren uit eerder (door de betreffende
bedrijven geaccordeerd) onderzoek is door de onderzoeker als bet ware zelf eerst de
vragenlijst ingevuld. Aan de hand van deze "ingevulde" vragenlijst is vervolgens in
de gesprekken meer gedetailleerde informatie verkregen. De gesprekken bebben dus
een tweeledige functie gebad: enerzijds een verificatie van inzichten uit eerder
onderzoek verkregen en anderzijds het genereren van nieuwe informatie. De gegevensverzameling is begin 1994 afgesloten. Gegevens over het patroon van de verkopen en de ornzetgroei in de bedrijfstak hebben betrekking op de periode 1990-1993
genomen, omdat de getroffen milieumaatregelen in die periode gerealiseerd zijn. De
gegevens in paragraaf 5.4. geven de stand van zaken begin 1994 weer.
Aan de hand van de verkregen informatie is begonnen met de typering van
de omgeving van bedrijven; de bedrijven zijn op grond hiervan ingedeeld in de
Aldrich-matrix. De volgende stap was het indelen van de genomen rnilieumaatregelen in de gemaakte typologie. Vervolgens is nagegaan of de genomen maatregelen te
verwachten waren uitgaande van de positie in de matrix van Aldrich.
5.4.

De onderzochte bedrijven globaal toegelicht
am een beeld van de in het onderzoek betrokken bedrijven te krijgen wordt
in deze paragraaf een korte beschrijving per bedrijf gegeven aan de hand van een
aantal punten. Vanwege de leesbaarheid van de tekst is gekozen om in de hoofdtekst
een korte beschrijving op te nemen met daarin de volgende punten: algemene typering en rnilieubeleid van het bedrijf. In bijlage 2 is een uitgebreidere beschrijving
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van de casebedrijven
markten,

opgenomen.

contingentiefactoren,

laatste 5 jaar (riieuwbouw,
grote investeringsprojecten),
ring en standaardisering
kwaliteitszorg.
de bedrijven

Daarin komt aan de orde: type produkt en afzet
marktsituatie

bedrijf,

belangrijke

organisatiestructuurwijzigingen,

fusies en overnames

interne factoren als organisatiestructuur

van de bedrijfsvoering

veranderingen
en

en formalise-

en de stand van zaken van arbo- en

Voorts worden in dezelfde bijlage de actoren die het milieubeleid van
beinvloeden

vermeld

indien de lezer meer informatie
naar bijlage 2. De beschrijving

alsmede

de motieven

over een betreffend

voor milieubeleid.

Dus

bedrijf wil, wordt verwezen

van de cases is cursief weergegeven.

Na deze be-

schrijving voigt een samenvattende tabel (5.2.) voor alle 10 de bedrijven waarin ook
de indicatoren uit bijlage 2 zijn opgenomen.
Broodfabriek

Broodfabriek is een industriele bakkerij die behalve het door haar zelf geproduceerde brood ook banket verkoopt. Broodfabriek voert drie produktgroepen: er
wordt brood geproduceerd, dagvers (70% bruinlvolkoren en 30% wit) en lang houdbaar voorgebakken brood. Daarnaast wordt banket verkocht dat men niet zelf produceert. Het dagvers brood wordt in de regio afgezet; het voorgebakken brood wordt
nationaal en internationaal verkocht. Men streeft een marktaandeelvergroting ten
opzichte van de ambachtelijke bakker na. Dit wil men bereiken door het verpakte
brood op een speciale manier, in milieuvriendelijke zakken, te promoten. In januari
1990 is het bedrijf totaal afgebrand, in november 1991 is het huidige pand geopend.
Aile installaties en machines zijn nieuw en opgesteld volgens een uit- gekiend
logistiek traject. Broodfabriek behoort tot het midden- en kleinbedrijf (85 werknemers), is een be-sloten vennootschap en is sinds twee jaar onderdeel van een
holding. De fabriek is op een industrieterrein gevestigd. Het bedrijf bestaat als
bakkerij 22 jaar. Het produktieproces is te typeren als een geautomatiseerde
procesindustrie.
Broodfabriek wit "actief met het milieu bezig zijn ", niet aileen op aandrang
van de afnemers. Vi! deze visie vloeit voort dar men verder wil gaan dan het aileen
voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als voorbeeld wordt genoemd de PVC in
verpakkingen, Broodfabriek gebruikte dit al niet meer voordat het verboden was.
Men ziet het milieu als onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering. De houding
van het management met betrekking tot milieuzorg is te typeren als offensief, de
organisatie ziet milieuproblemen als problemen die men zelf moet oplossen. Bij
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Broodfabriek speelt he! management een belangrijke, actieve rol in de vormgeving
van milieuzorg, Deze offensieve houding moet nog resulteren in meer concrete maatregelen, men streeft de implementatie van een milieuzorgplan in 1994 na. De
actoren afnemers en de overheid oefenen met name invloed uit op het milieubeleid
van Broodfabriek.
Broodfabriek heeft op dit moment (begin 1994) nog geen bedrijfsintem milieuzorgsysteem, enkele elementen zijn wel ingevuld. Zo is er door de BedriJfsmilieudienst
een Enviroscan gemaakt (nulmeting), is er sprake van voorlichting en opleiding van
medewerkers (via werkplekvoorschriften) en zijn er op bepaalde punten metingen en
registraties. Aan een milieubeleidsverklaring, een milieuprogramma (op basis van
Enviroscan) wordt gewerkt. Broodfabriek heeft een behoorlijk aantal milieumaatregelen genomen, grotendeels gerealiseerd met de bouw van de nieuwe fabriek. In
termen van de Tussenevaluatie is Broodfabriek te typeren als een beginnerlkandidaat.
Tabakfabriek

Tabakfabriek is een modeme ondememing die sigaretten produceert en verkoopt voor de Europese markt. Het bedri)f voert enkele bekende merken. Het bedri)f
is een 100% dochter van een Amerikaanse multinational, het grootste levensmiddelenconcem ter wereld met wereldwijd 160.000 mensen in dienst. Sinds 1979 is de
produktie gecentraliseerd op een plaats in Nederland, terwijl de verkooporganisatie
elders gevestigd is. De onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten vinden plaats in
Zwitserland. Tabakjabriek concentreert zicn op het primaire proces, er wordt gestreefd naar continue groei en er worden veel noviteiten uitgeprobeerd. Binnen de
marketing onderscheidt men twee segmenten: naar pri)sklasse (duur, populair, goedkoop) en naar nicotinegehaite (fullflavour, light, super light). In de sigarettenindustrie is een trend naar light-sigaretten te zien. De hoofdmoot van de produktie van
Tabakfabriek ligt bi) de zgn. premium-brands. 90% van de produktie wordt geexporteerd; Frankri)k en Italie zijn de belangri)kste afzetlanden. Naast de reguliere handel
heeft Tabakfabriek ook en behoorli)k aandeel in de duty free handel. In 1988 is door
Tabakfabriek gekozen voor Total Quality omdat men de beste sigarettenfabriek van
Europa wil zijn en blijven. Total Quality betekent kwaliteit leveren op aile terreinen:
voortdurend werken aan verbetering op het gebied van produkten en diensten, van
mensen en organisatie en var. kosten en effectiviteit. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de organisatie(structuur). Tabakfabriek behoort tot het grootbedri)f en is
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een besloten vennootschap. Tabakfabriek heeft 1.600 werknemers in dienst op de
produktielokatie en 100 werknemers bij de verkooporganisatie. Het bedrijf is in 1969
opgericht; het produktieproces kan getypeerd worden als procesproduktie.
171 het nieuwste businessplan van Tabakfabriek is milieu een belangrijk element, op directieniveau wordt commitment gemaakt. De doelstellingen zijn echter
niet duidelijk en scherp geformuleerd, waardoor de effectiviteit moeilijk te meten zal
zijn. Vergeleken met een aantal jaren geleden is er een kentering te bespeuren in de
aandacht voor het milieu binnen Tabakfabriek. Een aantal jaren geleden speelde de
zorg voor het milieu nog amper een rol. Het primaat blijft echter bij marketing liggen en aile activiteiten concentreren zich op het primaire proces. Aandacht voor het
milieu wordt niet ingegeven door het verkrijgen van marktaandelen. Men zegt ook
dat overheidsregelgeving geen motivatie is, evenmin als de markt. Wei stelt men dat
wijzigingen in overheidsregelgeving niet afgewacht worden, men is ingesteld op
veranderingen. Als voorbeeld wordt genoemd de milieurapportage, waar Tabakfabriek mee bezig is maar die nog niet verplicht is. Daar wacht men niet op. Het
bedrijf vindt het uit oogpunt van goed nabuurschap een plicht om milieumaatregelen
te nemen. Dit is te begrijpen als bedacht wordt dat een belangrijk milieuprobleem
van Tabakfabriek de geuroverlast is. De houding van Tabakfabriek is te kenschetsen
als offensief omdat milieuproblemen als problemen gezien worden die men zel] moet
oplossen en oplossingen worden ook in de organisatorische sfeer gezochi. De
actoren overheid en omwonenden oefenen invloed uit op het milieubeleid van
Tabakfabriek, ook al zegt men dat overheidsregelgeving geen motivatie is; uit het
gedrag van het bedrijf blijkt dit wel to te zijn.
Het milieuzorgsysteem van Tabakfabriek is gebaseerd op de British Standard en de
toets milieuzorgsysteem van KPMG. De VROM-elementen zijn of geimplementeerd of
verkeren in een tamelijk ver stadium van voorbereiding. Zo is er een milieubeleidsverklaring, een milieuprogramma, is er sprake van integratie in de bedrijfsvoering
(er zijn o.a. een milieucommissie en een milieucoordinator), worden er metingen en
registraties verricht (tweemaal per jaar door TNO totale emissiemeting), is er intern
controle, vindt er voorlichting en opleiding plaats en zijn er interne en externe
rapportages (in sociaal jaarverslag). In termen van de Tussenevaluatie is Tabakfabriek een gevorderde.
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leidsverklaring opgesteld en een milieuprogramma is aanwezig, Het milieu is
weliswaar (nog) niet schriftelijk vastgelegd in de taakomschrijving van de medewerkers, het vormt wei een onderdeel van hun taak en is in het denken opgenomen.
Eenmaal per week is er werkoverleg tussen order- en produktiemanagement; voorts
is er veel onderling overleg, Er is een milieucoordinator. De registratie van
chemicalien en hulpstoffen is nog niet gereed en aan de interne controle wordt gewerkt. Aan voorlichting en opleiding wordt niet expliciet iets gedaan; ook vindt er
geen interne en externe rapportage plaats. Boekdrukker heeft een groot aantal maatregelen getroffen. In termen van de Tussenevaluatie is Boekdrukker een kandidaat/
gevorderde.
Drukwerk

Drukwerk is een offsetdrukkerij waar brochures, folders en verpakkingen
voor de sigarettenindustrie gedrukt worden. De afnemers zijn de sigarettenindustrie
en organisaties en bedrijven. 90% van de afnemers is in de regio gevestigd. Het
bedrijf dat al ca. 75 )aar bestaat, is sinds 1990 in een nieuw gebouw gevestigd. Bij
de voorbereiding van de bouw is zoveel mogelijk met milieufacetten rekening gehouden. Zowel binnen als buiten het gebouw is rekening gehouden met eventuele uitbreiding van het bedri)f Zo liggen waar nodig vloeistofdichte vloeren, zijn speciale
ruimten voor inkten en chemicalien gebouwd alsmede tanks voor de opslag en afvoer
van gebruikte fixeer en ontwikkelaar. Niet aileen is rekening gehouden met aile geldende wettelijke voorschriften, maar ook te verwachten regelgeving en zelfs op de
"te vermoeden" regels is geanticipeerd. Drukwerk behoort tot het midden- en
kleinbedri)f -er werken 25 personen- en is van oudsher een familiebedrijf, De
rechtsvorm is die van een besloten vennootschap. Het bedri)f is op een industrieterrein gevestigd. Het produktieproces kan getypeerd worden als serie-stuk; er wordt
op klantenspecijicatie geproduceerd.
Het milieubeleid vormt in deze onderneming een integraalonderdeel van het
ondernemingsbeleid. Dit komt onder andere tot uiting in de opvatting van de directeur dat de grafische industrie een 'schone industrie' is. Dit betekent dat voorzover
er milieuproblemen zouden dreigen er adequate maatregelen voor handen zijn om
die te voorkomen. Deze grote milieubewustheid wordt gezien als een maatschappeli)ke plicht, waarbij het imago van de bedri)fstak ook een belangri)k argument is. Men
wenst vooruit te lopen op de milieuvoorschriften, maar dat moet wei haalbaar zijn.
"Als men echt veel aan het milieu wit doen kost dat veel geld". Het milieu is voor
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Drukwerk geen verkoopargument. De directeur "is altijd al milieubewust geweest ";
hij vindt dat door bedrijf alles aan milieu gedaan is. Dit komt niet helemaal overeen
met de ontwikkeling van een bedrijfsintem milieuzorgsysteem; op dat punt is Drukwerk een beginner. Ook arbo- en kwaliteitsbeleid zijn (nog) niet ver ontwikkeld bij
Drukwerk. De houding van het management is te typeren als offensief omdat het
beleid verder gaat dan de overheidsregelgeving. Het betrekken van een nieuw gebouw heeft deze houding mede mogelijk gemaakt. Bij Drukwerk worden oplossingen
(nog) niet in de organisatorische sfeer gezien en zoals gezegd wordt milieuzorg niet
als een beleid gezien om marktaandelen op te bouwen. De typering offensief is dan
ook niet geheel van toepassing op Drukwerk, daarom wordt de houding getypeerd
als tussen defensief en offensief in. Actoren met invloed op het milieubeleid zijn
toeleveranciers en de overheid.
Op milieuzorggebied heeft Drukwerk een diagnose laten opstellen door het KVGO.
Men staat nog maar aan het begin van het opstellen van een bedrijfsintem milieuzorgsysteem. Er is geen milieubeleidsverklaring, men is bezig met de opstelling van
een milieuprogramma. De integratie in de bedrijfsvoering is nog onvoldoende structureel geregeld, het milieu is niet in de taak- en junctieomschrijvingen van de medewerkers opgenomen. Momenteel is men een chemicalienregistratie aan het opzetten,
de hoeveelheden afval worden ook geregistreerd. Er vindt in beperkte mate interne
controle plaats en voorlichting en opleiding op milieugebied vindt in de bedrijfssituatie plaats. Van interne en exteme rapportage is geen sprake. Drukwerk probeert met
deze en nog te ontwikkelen activiteiten het certificaat van het KVGO te verkrijgen.
Drukwerk heeft voorts diverse milieumaatregelen getroffen. In termen van de
Tussenevaluatie is Drukwerk een beginner.
Verffabriek

Yerffabriek is een industriele coatingsfabriek waar verfprodukten gefabriceerd
worden voomamelijk voor de klein-onderhoudsmarkt. Het bedrijf is gespecialiseerd
in probleemoplossende, beschermende coatings voor industrieel onderhoud. Deze coatings worden toegepast op staal en beton, op plafonds, wanden, vloeren, machines
en andere installaties. De coatings bieden bescherming tegen de invloeden van
vocht, water, chemicalien, schimmel en slijtage. Steeds meer coatings in het produktenpakket bevatten weinig of geen oplosmiddelen en zijn samengesteld uit bestanddelen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Zij zijn daarmee met name geschikt
voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Dit is tevens de belangrijkste
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doelmarkt voor Yerffabriek: Een aantlenlijk deel van de produktie wordt geexporteerd; ca. 50% van de omzet wordt in Frankrijk gerealiseerd. Produkten worden in
Frankrijk, Engeland en de Benelux afgezet d.m. v. een multiple distribution network.
In de rest van Europa wordt gewerkt met 8 master distributors, die over de exclusieve verkooprechten in een land beschikken. In totaal bestrijkt Yerffabriek in Europa
ongeveer 1.200 verkooppunten. Yerffabriek behoon tot het midden- en kleinbedrijf
en is sinds 1991 een dochteronderneming van een Amerikaanse financiele holdingmaatschappij. Het bedrijf bestaat al sinds 1959 (onder een andere naam). Het
bedrijf is autonoom in beslissingen omtrent de bedrijfsvoering, De rechtsvorm is die
van een besloten vennootschap, Verffabriek heeft in Frankrijk een verkoopkantoor,
een 100% dochter van Yerffabriek. Er werken 70 mensen bij Yerffabriek en het
produktieproces is te typeren als procesproduktie. Yerffabriek werkt op 4 pijlers:
financieel-economisch, kwaliteit, milieu en arbeid. Zij zijn aile noodzakelijk volgens
de directie. De directie streeft naar integraal risico-management waarbij aspecten
als kwaliteitsverbetering, milieuzorg en arbobeleid volledig in de bedrijfsvoering
zullen worden opgenomen. Het marketingconcept van Yerffabriek is het Laboursaver concept: kwalitatief hoogwaardige produkten besparen arbeid, geld en zorgen.
Het bedrijf hangt de vier pijlers van kwaliteit van Crosby aan. De medewerkers zijn
uitvoerig onderwezen in deze vier principes.
Niet aileen voor het bedrijf zelJ vindt de directie milieuzorg van belang, maar
ook voor de eindgebruiker. Er wordt voomamelijk op de wetgeving gereageerd, hoeweI een verschuiving te zien is naar een meer offensieve houding. De directie neemt
ook maatregelen die verder gaan dan de wet- en regelgeving en men ziet oplossingen van de milieuproblematiek niet alleen in de techniek. De houding van Verffabriek is te typeren tussen defensief en offensief in. Ret topmanagement gaat steeds
meer het belang van milieuzorg inzien en speelt daarbij een actieve, stimulerende
rol. De actoren overheid, concurrenten en in mindere mate de afnemers hebben invloed op de totstandkoming van het milieubeleid van Yerffabriek.
Verffabriek: is bezig met de realisering van een milieuzorgsysteem, de Bedrijfsmilieudienst heeft een Enviroscan gemaakt. Er is een milieubeleidsverklaring; er bestaan
veel plannen voor milieumaatregelen, deze zijn echter niet geformaliseerd en geprioriteerd. De integratie in de bedrijfsvoering heeft nog niet plaatsgevonden, milieuzorg
zal in de kwaliteitszorg geintegreerd worden. Op bepaalde punten vinden metingen
en registraties plaats, er is een ruwe grondstoffenbalans. Er is interne controle,
voorlichting vindt aileen plaats over het gevaar van de produkten. Er is geen
opleiding bij Verffabriekop milieugebied.Ook is ergeen interneen geen externe rapponage.
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Yerffabriek heeft een klein aantal milieumaatregelen getroffen. In termen van de
Tussenevaluatie is Verffabriek een beginner.
Isolatiebedrijf
Isolatiebedrijf maakt isolatieprodukten op basis van steenwol, die vooral
worden gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie. De kemactiviteit
van het bedrijf kan omschreven worden als het ontwikkelen, produceren en verkopen
van uit steenwol vervaardigde isolatiematerialen op grote schaal. Isolatiebedrijf is
de grootste produktielokatie van steenwol ter wereld. Isolatiebedrijf heeft naast een
produktiefaciliteit bestaande uit zes lijnen de beschikking over een eigen laboratorium en verkoopkantoor. De produkten worden zoveel mogelijk just-in-time geproduceerd en daama zoveel mogelijk direct naar de afnemers verzonden omdat de produkten erg volumineus zijn en de opslag ervan een kostbare zaak is. De afnemers
zijn in drie groepen in te delen: aannemers, industriele isoleerders en onderaannemers in de bouw. Ca. de helft van de omzet wordt in de Benelux gerealiseerd; de
andere helft voomamelijk in de rest van Europa. Isolatiebedrijf behoort tot het
grootbedrijf; er werken ]3oo mensen. Het bedrijf is in 1948 opgericht en is sinds
1972 een dochter van een Deens bedrijf De rechtsvorm is die van een besloten vennootschap. De produktie is te typeren als procesproduktie.
In de bedrijfsdoelstellingen van Isolatiebedrijf is de zorg voor het milieu
expliciet opgenomen; daarin staat "
milieueffecten van de produkten van
wieg tot graf minimaliseren ". Men wil een fatsoenlijk bedrijf zijn en veilige produkten voortbrengen; Isolatiebedrijf streeft emaar negatieve milieu-effecten voor de
bevolking te verminderen. Desondanks wenst men niet voorop te lopen, niet steeds te
kijken naar wat de maatschappij wil. Men staat open voor vemieuwingen (ook op
milieugebied) als die door technologie ingegeven worden. Men vindt het milieu belangrijk vanuit produktietechnisch oogpunt en vanuit marketingtechnische zin. Toch
is het milieu een van de belangrijkste elementen uit de concurrentiestrategie van
Isolatiebedrijf De doelstelling is minimaal aan de door de overheid gestelde eisen
voldoen. Isolatiebedrijf is aan het verschuiven van een defensieve naar een offensieve strategie, omdat he! milieu als een element in de concurrentiestrategie beschouwd
wordt en men verder wil gaan dan de overheidseisen.
Isolatiebedrijf is in 1992 gestart met de opzet van een bedrijfsintem milieuzorgsysteem; de invoering geschiedt per produktielijn. Op 1 januari 1995 moet er voor alle
lijnen een milieuzorgsysteem operationeel zijn. Een nulsituatie-onderzoek is uitge-
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voerd. Er is een milieuprogramma in de vorm van een Milieu-Actie plan (MAP). In
1987 is men reeds begonnen met de opzet van een MAP, in 1993 is dit volledig in
werking getreden. Er is een persoon binnen het bedrijf, de milieucoordinator, bezig
met de (coordinatie van de) opzet van een milieuzorgsysteem. Deze persoon moet
een milieuhandboek samenstellen. Het milieu is/wordt in werkprocedures opgenomen, met name om storingen te voorkomen. Metingen en registraties vinden steekproefsgewijs en regelmatig plaats bij de uitlaatpunten van de produktie. Er is een
wekelijkse interne controle: junctionarissen van verschillende afdelingen die zicn
bezighouden met kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid maken een wekelijkse rondgang
langs de produktiefaciliteiten. Er zijn binnen het bedrijf geen speciale cursussen op
milieugebied. Interne en externe rapportage vindt als volgt plaats: er is een jaarlijkse interne rapportage aan de Raad van Commissarissen; over grote projecten wordt
intern apart gerapporteerd. Extern wordt er iedere 3 maanden een rapportage voor
de Provinciale Overheid opgesteld. De omgeving wordt via een informatiebulletin op
de hoogte gesteld. In het sociaal jaarverslag is een milieuparagraaf opgenomen. Er
zullen periodiek milieurapportages en milieuplannen gepresenteerd worden.
Naast het werken aan een milieuzorgsysteem heeft Isolatiebedrijf een groot aantal
milieumaatregelen getroffen en staan er nog maatregelen op stapel. In termen van
de Tussenevaluatie is Isolatiebedrijf een gevorderde.
Metaalbedrijf
Metaalbedrijf ontwikkelt en produceert een belangrijk onderdeel voor de automobielindustrie gericht op een lager brandstofverbruik en meer comfort. Het is een
bedrijf waar hoogwaardige techniek een belangrijke rol speelt. Het produkt wordt
gemaakt in twee afzonderlijke produktielijnen en geassembleerd in een aparte afdeling. Het onderdeel is door een researchgroep ontwikkeld; research and development
vormt nog steeds een belangrijk onderdeel binnen het bedrijf. Het technisch hoogwaardige produkt vergt continue ondersteuning, verbetering en toepassingen. Het
belang van onderzoek en ontwikkeling wordt weerspiegeld in de organisatiestructuur; deze wordt gekenmerkt door een tweedeling: produktie en R&D. Van de ruim
200 medewerkers is een kwart werkzaam in het research-gedeelte van het bedrijf
Na perfectionering van het produkt en de installatie van een gedegen produktielijn,
is de nadruk steeds meer komen te liggen op de produktie van het onderdeel. Daarnaast streeft het bedrijf naar toepassing van het onderdeel in de fietsenindustrie en
in vrachtwagens. Metaalbedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf en is een
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besloten vennootschap. Het bedri)f is grotendeels in handen van beleggingsmaatschappijen. Metaalbedrijf is sinds 1972 een zelfstandige onderneming. Het bedri)f is
gevestigd op een industrieterrein. Het produktieproces kan getypeerd worden als
serie-massaproduktie.
Het commitment van het management met het milieu is groeiend; was er tot
voor kort geen beleid van de directie op milieugebied, nu is er een beleidsplan
milieu en een beleidsplan arbo. Het milieu wordt niet gezien als een strategische
uitdaging in het proces, wel in de produktontwikkeling in de richting van minder
energiegebruik. De opvatting is dat als milieuzorg moet, dan moet er ook maar het
beste van gemaakt worden. Het idee wint terrein dat men "het goed moet doen met
het milieu". Deze houding gaat verder dan de defensieve houding waarbij aileen
maar aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, maar is nog geen offensieve
houding, omdat kansen op milieugebied niet gezien worden om een concurrentieel
voordeel op te bouwen. De houding van Metaalbedri)f is dus te typeren tussen
defensief en offensief in. De overheid heeft als enige actor invloed op het milieubeleid. Metaalbedri)f is bezig met de ontwikkeling van een bedri)fsintern milieuzorgsysteem. De Bedrijfsmilieudienst heeft een Enviroscan gemaakt. Er is een milieubeleidsverklaring, evenals een milieuprogramma. Met de integratie in de bedri)fsvoering is
een begin gemaakt; er is een milieucoordinator aangesteld. De afvalstoffen worden
in kaart gebracht naar hoeveelheden en gevaar. Interne controles zijn er niet; in de
algemene opleiding per processtap wordt aandacht besteed aan veiligheid en milieu.
In het sociaal )aarverslag van 1992 is voor het eerst een hoofdstuk gewi)d aan milieuzorg, Metaalbedri)f heeft ook diverse milieumaatregelen getroffen en plannen
gemaakt voor milieu-investeringen. Volgens de Tussenevaluatie is Metaalbedrijf te
typeren als een beginnerlkandidaat.
Meubelfabriek

Meubeljabriek is een metaalbedri)f waar tafels en ladenblokken alsmede houten bladen geproduceerd worden. De werkzaamheden bestaan uit het verwerken en
lakken van plaat- en buismateriaal en het bewerken van hout. Meubelfabriek is een
onderdeel van een groep bedri)ven die stalen kantoormeubelen produceert en verkoopt. Naast Meubelfabriek zijn er nog 6 werkmaatschappijen, waarvan twee gevestigd in het buitenland (Belgie en Portugal). Aan een van de in Nederland gevestigde
werkmaatschappijen levert Meubelfabriek de tafels en ladenblokken. Meubelfabriek
heeft dus te maken met een afnemer; in de organisatiestructuur wordt dit weerspie-
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geld in het ontbreken van een afdeling verkoop. De werkmaatschappi) kantoormeubelen Levertop klantenspecijicatie en exporteert 50% naar 22 verschillende Landen.
Meubelfabriek behoort tot het midden- en kleinbedrijf; er zijn 40 personen in dienst
en het bedrijf is 15 jaar oud. Van oudsher was de holding (met in totaal 325
werknemers) een familiebedrijf; door het aantrekken van leidinggevenden buiten de
familie wordt het bedrijf onafhankelijker van de familie. Het produktieproces is te
omschrijven als serie-massa produktie. Binnen de holding vervult Meubelfabriek een
voorbeeldfunctie op meerdere terreinen: de milieuzorg, de keuze van produktietechnieken, de inrichting van de produktieorganisatie en de produktiesturing, zijn
voorbeelden van terreinen waarop Meubelfabriek een voorbeeld voor de andere
vestigingen is. Deze voorbeeldfunctie wenst men ook graag te behouden omdat men
er voordelen van ziet: het personeel wordt er door gemotiveerd en enthousiast
gemaakt, de arbeidsproduktiviteit is hoger dan in de andere vestigingen. Dit
enthousiasme wordt zeker ook overgedragen door de technisch directeur van de
holding. die naast het voorzitterschap van een Bedrijfsmilieudienst, nog tal van
andere functies bekleedt.
Het milieu is van groot belang voor Meubelfabriek. Men vindt het daadwerkeli)k aandacht schenken aan milieuzaken goed voor het imago van het bedrijf. Het
bedrijf is zeer bewogen als het om het milieu gaat. Dit geldt met name voor de
directeur die het "vuur in zijn ogen heeft", Door collega-directieleden wordt hem
wel eens verweten met een hobby bezig te zijn. het gaat bi) meubelfabriek toch in de
eerste plaats om het fabriceren van kantoormeubelen. Niettemin worden bi) Meubelfabriek milieuprojecten geentameerd; het meest in het oog springende project is de
nieuwe lakstraat voor watergedragen verven. Dit voorbeeldpro)ect is tot stand
gekomen in samenwerking met de leverancier en met subsidie en ondersteuning van
de overheid. De houding van het management is dan ook te typeren als innavatief;
een houding die uitgaat van een strategie die het ontwikkelen van milieuvriendeli)ke
produkten of processen behelst, die de huidige milieubelasting aanzienlijk verkleinen.
Met behulp daarvan kunnen op korte termijn grote concurrentievoordelen worden
behaald. Het management formuleert een duideli)ke strategische milieuvisie. De
omzet van Meubelfabriek is gestegen na de introductie van de nieuwe lakstraat en de
communicatie daarover. De overheid, omwonenden en in mindere mate de afnemers
spelen een rol in het totstandkomen van het milieubeleid bi) Meubelfabriek.
Er wordt hard gewerkt aan een milieuzorgsysteem; het milieu is een belangrijk item
in het bedrijf. De Bedrijfsmilieudienst heeft een O-meting uitgevoerd, er is in
holdingverband een milieubeleidsverklaring, een uitgebreid milieuprogramma is
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opgesteld, er worden metingen en registraties verricht en er wordt veel aan voorlichting en opleiding gedaan. Daamaast heeft Meubelfabriek een groot aantal
milieumaatregelen genomen, met de lakstraat als "paradepaardje", In termen van de
Tussenevaluatie is Meubelfabriek een gevorderde.
Auto
Auto is een dealer van een Frans automerk met een rayon van 300.000 a
400.000 inwoners in en om Eindhoven. Naast de hoofdvestiging in Eindhoven is er
een filiaal in Veldhoven en wordt verder met enkele garagebedrijven in de regio
nauw samengewerkt. In totaal wordt met 25 dealers van hetzelfde merk en met ca.
15 andere merken samengewerkt op bepaalde punten, bijvoorbeeld op het gebied
van opleidingen en de aanschaf van cursussen. Het filiaal in Veldhoven is in 1989
overgenomen. Auto behoort tot het midden- en kleinbedrijf; er werken 60 mensen.
Het bedrijf is een besloten vennootschap en is 35 jaar oud. De produktie kenmerkt
zicn door stukproduktie. Auto is een relatief oud bedrijf, maar is desondanks zeer
alert en modem. Dit komt enerzijds tot uiting in het brede gamma aan activiteiten
dat in eigen beheer uitgevoerd wordt: verkoop, after sales (werkplaats), onderdelenmagazijn, administratie, schade werkplaats, wasstraat en benzinestation. De enige
activiteit waar daamaast nog aan gedacht zou kunnen worden betreft een eigen financierings- c.q. leasingmaatschappij. Anderzijds wordt dit duidelijk op een aantal
beleidsterreinen die op dit moment volop in de belangstelling staan: kwaliteit, AREO
en milieu. Kwaliteit was a/tijd al belangrijk; het motto luidt: "do it right the first
time".
Het milieubeleid van Auto is ingegeven door de wens van de directie om
milieubewust bezig te zijn: "wij willen graag milieubewust bezig zijn ", Zowel de
directeur als de milieucoordinator zijn erg bevlogen op dit terrein, door hun
houding hopen zij een uitstraling op het personeel te bereiken. Er is dus een grote
mate van commitment van de zijde van het management. De houding kan aldus als
offensief omschreven worden; milieuproblemen worden gezien als problemen die een
organisatie zelf op moet lossen. Het beleid gaat verder dan overheidsregelgeving,
het management speelt een actieve, stimulerende rol en oplossingen worden ook in
de organisatorische sfeer gezocht. De invloed van actoren uit de omgeving van Auto
op het milieubeleid is gering, met uitzondering van de overheid en de brancheorganisatie. Auto volgt in grote lijnen het BOVAG-milieuzorgsysteem. Een milieubeleidsverklaring is aanwezig evenals een milieuprogramma. Formeel is het milieu niet
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geintegreerd in de bedrijfsvoering, maar iedere monteur heeft "milieu" in zijn
takenpakket. Metingen en registraties vinden plaats, interne controle ook. Aankomende monteurs kriJgen een behoorlijk aandeel milieu in hun opleiding (de bedrijfsleermeester is tevens milieucoordinator); er vindt ook voorlichting aan reeds Langer
aanwezige werknemers plaats. Interne en externe rapportage vinden niet in de vorm
van een (schriftelijk) Jaarverslag plaats, maar getracht wordt het "publiek" en de
medewerkers zo goed en volledig mogelijk te informeren over de stand van zaken en
plannen op milieugebied. Een audit van het totale milieuzorgsysteem vindt niet
plaats. Auto heeft ook een groot aantal milieumaatregelen getroffen zoals in het
volgende hoofdstuk zal bliJken. Concluderend: Auto is in de terminologie van de
Tussenevaluatie een kandidaat/gevorderde.
Bedrijjswagen
BedriJfswagen is een garagebedriJf bestaande uit 5 vestigtngen in NoordBrabant en Limburg. In totaal werken er 160 mensen, waarvan 75 in Eindhoven. De
vestigingen in Limburg zijn sinds augustus 1992 overgenomen. De vestiging in
Helmond is in 1988 gebouwd; hier worden aileen bedriJfswagens gekocht en gerepareerd. De analyse in dit onderzoek heeft betrekking op het bedriJf in Eindhoven.
BedriJfswagen verkoopt en repareert personenauto's en bedrijfsauto's (vrachtwagens
en bestelwagens). De verhouding hiertussen is ongeveer 50-50, zowel qua omzet als
qua volume. In Eindhoven worden nieuwe en gebruikte auto's verkocht, wordt
onderhoud gepleegd en is een schadeafdeling aanwezig, BedriJjswagen behoort tot
het midden- en kleinbedriJf; het bedriJf is een besloten vennootschap. De produktie is
te typeren als stukproduktie. Het bedriJf bestaat 45 jaar. Voor de nabije toekomst
bestaan er volop plannen; zo start men binnenkort met de uitbreiding van de hal van
de vrachtwagenwerkplaats, wil men zich (meer) toeleggen op het inbouwen van
extra's in personenauto's en gaat men steeds meer over tot het afsluiten van
onderhoudscontracten voor vrachtwagens. Bedrijfswagen kan gekenschetst worden
als een op expansie gericht, dynamisch bedriJf
Het belangrijkste motief voor BedriJfswagen om milieumaatregelen te nemen
is het herstel van milieuschade en de naleving van milieuvoorschriften. Dit vloeit
voort uit de houding van het management ten aanzien van milieuzorg, Het milieu
wordt belangriJk gevonden maar men stelt dat men niet voorop loopt en een volgend
beleid voert. Het management conformeert zich aan wettelijke eisen; tegelijkertijd is
men niet goed op de hoogte van de milieuwetgeving; men weet niet aan welke wette-
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lijke verplichtingen men moet voldoen. Het zijn dus bedriJfsexterne motieven die ten
grondslag liggen aan milieuzorg bij Bedrijfswagen. De houding van de directie van
Bedrijfswagen kan getypeerd worden als defensief: men voldoet aan wettelijke
voorschriften en het management heeft enige commitment met milieuzaken. In het
algemeen worden milieuzaken gezien als externe problemen en zi] vormen een
restrictie voor het ondernemersgedrag. Deze defensieve houding is ook terug te
vinden op het terrein van kwaliteits- en arbozorg; op beide terreinen staat Bedrijfswagen nog aan het begin van de ontwikkeling van systemen.
Ook bij Bedrijfswagen is de invloed van externe actoren op het milieubeleid gering;
de overheid en de brancheorganisatie spelen in dit verband een rol.
Wat het bedrijfsintern milieuzorgsysteem betreft, heeft men het BOVAG-handboek
aangeschaft waar enigszins mee gewerkt wordt. Men staat nog maar aan het begin
van de ontwikkeling van een milieuzorgsysteem: er wordt slechts voorlichting en
opleiding op milieugebied verzorgd en in beperkte mate is er sprake van interne
rapportage. De integratie in de bedrijfsvoering wil men tegelijk met de ISO-certificatie aanpakken. Bedrijfswagen heeft wei en aantal milieumaatregelen genomen. In
termen van de Tussenevaluatie is Bedrijfswagen een beginner.
In tabel 5.2. op de volgende bladzijde is een aantal kenmerken van de onderzochte
bedrijven samengevat. In paragraaf 5.3. is bij de keuze van bedrijven een aantal
criteria genoemd waaronder de noodzakelijkheid van een varieteit aan waarnerningen. Uit de tabel blijkt dat dit het geval is; wat contingentiefactoren betreft
varieren de bedrijven naar omvang en leeftijd. Het kleinste bedrijf heeft 25 werknemers, het grootste bedrijf 1.600. Zeven bedrijven hebben rninder dan 100 werknemers, in termen van de Tussenevaluatie zijn dit kleine bedrijven. Een bedrijf is in
termen van de Tussenevaluatie rniddelgroot (100-499 werknemers) en twee bedrijyen behoren tot de categorie groot ( > 500 werknemers). In percentages:
klein

rniddelgroot

groot

Tussenevaluatie (bIz. 11)

82%

16%

2%

Onderzochte bedrijven

70%

10%

20%

In vergelijking met de Tussenevaluatie zijn in dit onderzoek dus minder
kleine en rniddelgrote bedrijven onderzocht en meer grote bedrijven.
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De leeftijd van de onderzochte bedrijven varieert ook behoorlijk; het "jongste"
bedrijf bestaat 6 jaar, het "oudste" bedrijf 75 jaar. Meer dan de helft van de
bedrijven bestaat al 25 jaar of meer, dus er kan gesproken worden van behoorlijk
"gesettelde" bedrijven.
Qua technisch systeem zijn in dit onderzoek zowel bedrijven met stukproduktie,
massaproduktie als procesproduktie opgenomen. Het overzicht geeft een gevarieerd
beeld te zien. Hetzelfde geldt voor het aantal produkt(groepen): er zijn bedrijven
met een produkt(groep) en bedrijven met meerdere produkt(groepen).
In de kolom veranderingen zijn de belangrijkste veranderingen in de afgelopen 5
jaar met plusjes aangegeven. ABe bedrijven hebben min of meer ingrijpende
veranderingen ondergaan; het gaat hier om veranderingen als het betrekken van een
nieuw pand, forse wijziging in de organisatiestructuur, fusies en overnames
van/door bedrijven en grote investeringsprojecten. Het aantal kruisjes geeft het
aantal van dergelijke veranderingen weer.
Vrijwel aIle bedrijven hebben een ISO-9000 kwaIiteitszorgsysteem; in deze bedrijyen is ook sprake van een sterke formalisering en standaardisering van de bedrijfsvoering. Bij de 3 bedrijven die nog bezig zijn met een kwaliteitszorgsysteem is dat
veel minder het geval. Van deze laatste groep zijn er 2 beginners met een bedrijfsintern milieuzorgsysteem.
In totaal zijn er 3 beginners, 3 gevorderden en 2 combinaties van respectievelijk
beginner/kandidaat en kandidaat/gevorderde. Er zijn geen inactieven omdat een
criterium bij de keuze van bedrijven het bezig zijn met de ontwikkeling van een
milieuzorgsysteem was. De conclusie is dat er dus sprake is van een varieteit aan
waarnemingen.
5.5.

De milieuproblemen van de onderzochte bedrijven
In bijlage 3 is een uitgebreide beschrijving van de milieuproblemen die door
de onderzochte bedrijven veroorzaakt worden, opgenomen. Daaraan voorafgaand is
in diezelfde bijlage een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied waar de bedrijven mee geconfronteerd worden, alsmede vrijwillige afspraken
(met de overheid) zoals convenanten, op milieugebied. Uit het overzicht blijkt dat de
bedrijven met een aanzienlijke hoeveelheid regulering geconfronteerd worden. Deze
informatie zal in het volgend hoofdstuk en in bijlage 4 gebruikt worden om de
complexiteit en dynarniek van de actor overheid te duiden.
In tabel 5.3. op de volgende bladzijde, is een samenvattend overzicht te vinden van
de milieuproblemen van de in het onderzoek betrokken bedrijven.
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In de tabel zijn de belangrijkste milieuproblemen aangegeven, gerubriceerd volgens
de indeling in milieuprobleem uit figuur 2.3. in hoofdstuk 2. De tabel laat zien dat
er een grote overeenkomst in milieuproblemen is. Alle bedrijven veroorzaken afval
en emissies. Daamaast zijn er een paar bedrijven die problemen hebben met stank
en er is een aantal bedrijven waarbij energie als milieuprobleem aangegeven is.
Vooral bedrijfsafval en emissies naar lucht komen bij alle bedrijven voor. De
categorieen in de tabel zijn echter van een hoog aggregatieniveau; tussen de
bedrijven bestaan grote verschillen in emissies naar lucht en bedrijfsafval. De
varieteit in milieuproblemen is in hoofdstuk 2 bij de beschrijving van de Integrale
Milieutaakstellingen ook al aan de orde gekomen. Het is dus zeker niet zo dat
milieuproblemen van\voor elk bedrijf dezelfde zijn. Maar doordat er in de laatste
jaren meer nationale normen ontstaan zijn, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse
Emissierichtlijnen (NER) en Algemene Maatregelen van Bestuur, worden bedrijven
met dezelfde richtlijnen en voorschriften geconfronteerd. Hierdoor ontstaat voor
bedrijven meer eenduidigheid. Het overzicht in de tabel geeft ook de stand van het
(nationale) milieubeleid weer dat vooral betrekking heeft op afval en emissies (zie
ook hoofdstuk 2).
De onderzochte bedrijven hebben te maken met milieuproblemen op het gebied van
milieukwaliteit en afvalstoffen. De overige in figuur 2.3. onderscheiden categorieen
komen bij de 10 bedrijven niet voor met uitzondering van energie. Dit gegeven zal
invloed hebben op de genomen en te nemen milieumaatregelen die in hoofdstuk 7
besproken worden.
5.6

Samenvatting
Dit hoofdstuk bevat vier tamelijk verschillende onderwerpen die in deze
laatste paragraaf samengevat worden. Daarbij is het niet de bedoeling de onderwerpen te integreren omdat de aard van de onderwerpen dat Diet toelaat.
In de methodologiscbe verantwoording is een duidelijke keuze gemaakt
voor de uitvoering van een beschrijvend en verklarend multipele case study onderzoek. Doordat het inzicht in en de stand van zaken over de relatie bedrijfsomgevingmilieumaatregelen nog slecht ontwikkeld is, verkeert het onderzoek hiemaar nog in
de "hoe" en "waarorn"fase. De probleemstelling en de kenmerken van de te bestuderen verschijnselen zijn dus het uitgangspunt geweest voor de keuze van de
onderzoeksmethodologie. In dit deel van het hoofdstuk is ook uitgebreid aandacht
besteed aan de kwaliteitscriteria van wetenschappelijk onderzoek, geldigheid en
betrouwbaarheid.
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De objectieve
kerheid

of subjectieve

en afhankelijkheid

(perceptueJe)

vormde

Gekozen

is voor een objectieve

matching

van organisaties

meting

het onderwerp

van de dimensies onze-

voor de volgende

meting omdat het in dit onderzoek

met hun omgeving.

paragraaf.
gaat om de

Ook gezien de problemen

bij het

meten van de "perceived" omgeving en het feit dat de perceptie van onzekerheid in
de tijd kan veranderen en beinvloed worden door gebeurtenissen
een organisatie,

hebben tot deze keuze geleid.

Bij de keuze van de in het onderzoek
eerste

plaats

de probleemstelling

milieuprobleem
Daarnaast

als uitgangspunt

gediend.

bedrijven

heeft in de

Bedrijven

met een

zijn voor dit onderzoek

relevant.

is een diversiteit in bedrijven noodzakelijk teneinde bepaalde patronen in
van de bedrijven

in het onderzoek

middelenindustrie
garagebedrijven.

te kunnen ontdekken.

opgenomen;

Uiteindelijk

zijn 10

twee bedrijven uit de voedings- en genot-

gekozen, twee uit de grafische industrie, een uit de verfindustrie,

een uit de bouwmaterialenindustrie,
Voorts

te betrekken

en al genomen milieumaatregelen

het rnilieuhandelen
bedrijven

in de omgeving van

De bedrijven

twee uit de metaalproduktenindustrie

verschillen

in leeftijd,

en twee

omvang en produktiewijze.

is de stand van zaken van arbo en kwaliteit verschillend;

ditzelfde geldt

uiteraard ook voor het milieubeleid.
Het laatste onderwerp
onderzochte
bedrijven

bedrijven.

van dit hoofdstuk betrof de milieuprobJemen

Uit de samenvattende

tabel bleek

met name kampen met afval en emissieproblemen.

aantal bedrijven problemen op het terrein van energie en stank.

van de

dat de onderzochte
Daarnaast

heeft een

6

DE (MILIEU)OMGEVING VAN DE BEDRIJVEN
GETVPEERD

6.1.

Inleiding
In hoofdstuk 3 is de omgeving van bedrijven vanuit de organisatietheorieoptiek en vanuit de milieu-optiek besproken. Gebleken is dat de operationalisatie van
het begrip omgeving een moeilijk vraagstuk is; desondanks is een operationalisering
gemaakt aan de hand van de dimensies onzekerheid en afhankelijkheid. In dit hoofdstuk wordt getraeht de operationalisatie van de omgeving te meten bij de 10 easebedrijven. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aandaeht besteed aan de motieven voor
milieuzorg en aan de aetoren in de omgeving van bedrijven die het milieu op de
agenda brengen. De analyse in dit hoofdstuk leidt tot de beantwoording van de
stellingen die in hoofdstuk 3 geformuleerd zijn.
6.2.

De dimensies onzekerheid en afhankelijkheid van de onderzochte
bedrijven
De dimensies onzekerheid en afhankelijkheid zijn beide in twee karakteristieken opgesplitst; onzekerheid in de karakteristieken eomplexiteit en dynamiek, afhankelijkheid in de karakteristieken eapaciteit en verdeling. In de tabellen 3.2. en 3.3.
zijn deze karakteristieken weergegeven aan de hand van een aantal variabelen. In
deze paragraaf worden deze variabelen voor elk van de 10 case-bedrijven ingevuld.
Het gaat hier om de objektieve invulling van de variabelen onzekerheid en afhankelijkheid; in hoofdstuk 5 is daarvoor een motivatie gegeven. De variabelen geven de
aetoren in de taakomgeving van bedrijven weer. Door het aantal en de dynamiek
van toeleveraneiers, afnemers, eoneurrenten, omwonenden en de overheid te meten,
wordt een beeld gesehetst van de integrale omgeving van een bedrijf.
In dit onderzoek gaat het om de "milieu"respons van bedrijven. De vraag is of de
afbakening van de respons tot een bepaald beleidsterrein, ook in de omgevingsanalyse tot uiting dient te komen. Met andere woorden, moet er in plaats van een
integrale analyse van de omgeving een op milieucomponenten toegespitste analyse
plaatsvinden. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of milieu(beleid) als een
integraal onderdeel van het ondemerningsbeleid besehouwd kan worden. Als dat het
geval is kan de omgeving integraal geanalyseerd worden; is het milieu voor
bedrijven een "add-on" issue, dan moeten de milieueomponenten in de karakteristieken van de omgeving in de besehouwing betrokken worden. In dat geval vindt er
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een match tussen omgeving en organisatie plaats op hetzelfde analyseniveau.
gaat het hier om het vraagstuk van de hierarchie van doelstellingen
en Stoner en Freeman
worden

in missies

strategieen)

1989); doelstellingen

of officiele

van bedrijven

doelstellingen,

en daarvan afgeleide doelstellingen

Indien de milieudoelstellingen,
"milieu"component

(o.a. Daft 1992

kunnen onderscheiden

in operationele

doelstellingen

per beleidsterrein

die een weerspiegeling

In feite

(of

en per afdeling.

zouden moeten zijn van de

in de omgeving, tegenover de "milieu"respons

worden geplaatst,

is er sprake van eenzelfde analyseniveau.
Uit de vorige hoofdstukken

is gebleken dat het milieu in de meeste bedrijven geen

integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering
bedrijven

die een volledig milieuzorgsysteem

(Tussenevaluatie

1992). Daarom zal in deze paragraaf

milieucomponent
de variabelen

analyse van de omgeving

omwonenden,

wordt geoperationaliseerd

de verplichting

toeleveranciers

sche ontwikkelingen.

De variabelen

wijzigingen

concurrenten
Hetzelfde

van bedrijven.

produkten

"pushen",

van

consumenten

die een milieuvriende-

markt en steeds verdergaande

(actoren) die geen milieudruk

technologi-

op een bedrijf

of zijn met andere

woorden

Yoor de variabelen behorend tot de karakteristiek

teit is de milieucomponent
achterhalen.

nemen van die

tot het hebben van een mil ieuzorgsy steem , wettelijke

die milieuvriendelijke

zijn in dit verb and niet relevant,

complex en dynamisch.

zijn. De

van klachten (al dan niet geregistreerd)

lijk gedrag vertonen in een competitieve

afnemers,

gebruikt

door het in beschouwing

die bepaalde produkten niet meer willen kopen, concurrenten

uitoefenen

worden op de

actoren die een prikkel uitoefenen op het milieuhandelen

De prikkel kan de vorm aannemen
regelingen,

ingezoomd

in de omgeving van bedrijven. Hiertoe wordt uitgegaan van dezelfals die bij integrale

milieucomponent
(variabelen)

(o.a. Steger 1993). 8% van de

moeten hebben, hebben zo'n systeem

niet

complexi-

eenvoudig vast te stellen, De druk van toeleveranciers,

en overheid

op het milieubeleid

geldt

de

voor

in overheidsregulering.

variabelen

van de bedrijven

technologische

dynamiek

is te
en

De andere variabele, het patroon van de ornzet,

is moeilijker voor het milieu in te vullen. Het ornzetverloop kan zowel de aanleiding
voor als de resultante van milieubeleid zijn. Een bepaald ornzetvolume
lijk om een milieubeleid te voeren; uit een stijgend omzetverloop

is noodzake-

zou te concluderen

kunnen zijn dat er financiele "ruimte" is voor milieubeleid zijn. Omdat het kostenverloop en andere financiele indicatoren van de onderzochte

bedrijven niet bekend

zijn, mag op grond van het verloop van de omzetten geen conclusie getrokken worden over de milieucomponent
beleid

is zo mogelijk

hiervan. Het ornzetverloop

nog moeilijker

te bepalen.

als resultante van milieu-

Uit ornzetcijfers

is dit niet te

De (milieuiomgeving
achterhalen

en ondernemers

(White e.a.
daarom
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kunnen dit over het algemeen zelf ook niet aangeven

1991, De Groene en De Haan 1993). Voor het ornzetverloop

geen onderscheid

gemaakt

tussen

de milieu-omgeving

wordt

en de integrale

omgeving.
De variabelen behorend tot de athankelijkheid worden op bedrijfstakniveau
Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een rnilieucomponent

gemeten.

in deze variabelen

te

onderscheiden.

De ornzetgroei in een bedrijfstak wordt bepaald door de vraag naar

de produkten.

Deze kan beinvloed zijn door rnilieumaatregelen

bedrijfstak

betreffen;

die een specifieke

het verbod asbest te gebruiken bijvoorbeeld

effect gehad hebben op de asbest"branche".

zal een negatief

De in dit onderzoek betrokken bedrijfs-

takken hebben niet met een zo'n drastische maatregel te maken gehad. De ornzetgroei wordt voornamelijk

door de economische situatie bepaald. Het aantal bedrijven

in een bedrijfstak kan door een rnilieumaatregel beinvloed worden. De aan tankstation opgelegde eisen bijvoorbeeld zullen tot een forse afname van het aantal bedrijven
in deze branche leiden. De marktaandelen
als bijvoorbeeld

in een bedrijfstak

een bedrijf met een groot marktaandeel

zijn ornzet fors ziet teruglopen.
zochte bedrijfstakken

kunnen zich wijzigen

door een rnilieuschandaal

Voor zover bekend zijn deze situaties in de onder-

niet voorgekomen;

daarom worden de dimensies capaciteit en

verdeJing voor beide "omgevingen" op dezelfde wijze ingevuld.
Het vraagstuk

van de weging van de verschillende

vooral van belang bij de bepaling van de onzekerheid
belang van toeleveranciers,

afnemers, concurrenten

omgevingsvariabelen

van de omgeving.

en overheidswet-

is

Moet het

en regelgeving

even zwaar gewogen worden? En is de dynarniek in het patroon van de verkopen,
de technische

stabiliteit en de stabiliteit in de wet- en regelgeving

even belangrijk?
belangrijk

Enerzijds is te stellen dat in zijn algemeenbeid

voor bedrijven

alle dimensies even

zijn; elk bedrijf is athankeJijk van zijn inputs en outputs. Concurrenten

spelen voor elk bedrijf een belangrijke

ro1. Anderzijds

is het te verdedigen

eerste instantie inputs en outputs van groot belang zijn om de doelstelling
ondernemer
ciers,

dat in
van de

te halen. Door de "score" op de variabelen (veel of weinig toeleveran-

afnemers

en concurrenten,

wet- en regelgeving)

kan voor elk bedrijf

de

specifieke situatie geschetst worden. Hetzelfde geldt voor de dynarniek-variabelen.
Het wegen van de variabelen
tenzij de wegingsfactoren

is in zijn algemeenbeid

echter een hachelijke

zaak

volstrekt duidelijk te bepalen zijn. Indien er geen strikte

noodzaak is om van ongeJijke gewichten uit te gaan, heeft het werken met gelijke
gewichten de voorkeur.

Omdat die noodzaak zich op voorhand niet voordoet, wordt

hier aan elke variabele

hetzelfde belang gehecht.

Een veel belangrijker

argument
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voor de karakteristiek

complexiteit

is dat deze aantallen meet en Diet de intensiteit

van de interactie van de omgeving en de organisatie.

Voor de karakteristiek

dyna-

miek geldt dit Diet.
Voor de milieucomponent

in de omgeving van bedrijven doet het probleem van de

weging zich in mindere mate voor. AIleen de relevante variabelen
betrokken;

uitoefenen.

Nu kan het zijn dat er verschillen tussen de relevante variabelen bestaan;

bijvoorbeeld

die actoren die invloed op het milieuhandelen

worden in be-

schouwing

in de situatie

dat aan overheidsdruk

direct

gehoor

van bedrijven
gegeven

moet

worden op straffe van sluiting van (delen van) het bedrijf. Dit kan zwaarder wegen
dan wellicht nog Diet zo duidelijk geformuleerde
in eerste instantie ook aan de milieuvariabelen
De variabelen

wensen van afnemers. Toch wordt

een gelijk gewicht toegekend.

van de omgeving worden voor elk van de 10 bedrijven

op

dezelfde manier bepaald, zodat onderlinge vergelijking mogelijk is. Bij de analysering van de milieucomponent

in de omgeving wordt van dezelfde variabelen gebruik

gemaakt als bij de integrale analyse van de omgeving.

In het onderstaande
geidentificeerd,
omgeving,

worden de verschillende

nader

toegelicht;

eerst betreft

daarna komt de "milieu"invulling

De karakteristiek
- concentratie

variabelen

die in hoofdstuk

dit de integrale

analyse

3 zijn
van de

aan de orde.

complexiteit:
inputs.

Hiermee

bedoeld. Een hoge concentratie

wordt

het aantal product-related

toeleveranciers

houdt in dat er weinig (groepen) toeleveranciers

zijn, een lage concentratie betekent dat er veel verschillende typen product-related
toeleveranciers
of weinig
indicator

zijn. Analoog aan Daft (1992, blz.76) wordt de grens tussen veel

getrokken

bij 5 of meer elementen.

betreft een actie die toeleveranciers

milieumaatregelen
- concentratie

ondememen

van deze

om een bedrijf

tot

aan te zetten of milieuzorg in te voeren.

outputs.

mers(groepen)

De milieudimensie

Dit zijn de aantallen

wordt gesproken

afnemers(groepen).

Van veel afne-

als het er 5 of meer zijn. Ook afnemers

van

behoren tot deze variabele.

De milieu-

dimensie geeft de acties van afnemers weer die tot milieu-activiteiten

aanleiding

onbedoelde output zoals milieuvervuiling,
geven.

Ook de acties

milieuproblemen,
- concurrenten.

van omwonenden

Het aantal concurrenten

milieugroepen

als reactie

op

van het bedrijf in kwestie; veel concurren-

ten als er 5 of meer zijn. De milieudimensie
concurrenten,

en/of

vallen hieronder.
geeft weer het feit of de acties van

of het nalaten daarvan, een bedrijf er toe aanzetten milieumaatrege-

len te nemen of milieuzorg uit te voeren.
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en regelgeving. Het aantal min of meer homogene overheidsregels,

wetten, richtlijnen,

besluiten,

e.d. waar een bedrijf mee geconfronteerd

Dit zijn er altijd meer dan vijf; deze zijn afkomstig van gemeentelijke,
Ie, rijksoverheden;
Waterschappen,

Kamers

etc. De integrale

milieu-oogpunt
overheid

voorts Europese richtlijnen,
van Koophandel,

omgeving

betreft

Arbodiensten,

provincia-

van organisaties

om milieumaatregelen

te nemen.

en regelgeving

als

Bedrijfsverenigingen,

is vanuit deze actor gezien dus complex.

de overheidswet-

hand van de verschillende

regelgeving

wordt.

de druk

Dit kan aangegeven

Vanuit

vanuit

de

worden aan de

typen milieuwet- en regelgeving waar een bedrijf mee

te maken heeft (zie bijlage 3 waar de milieuwet- en regelgeving voor elk bedrijf
beschreven staat).
De karakteristiek

dynamiek:

- patroon omzetten. Als het patroon van de omzet door de maanden of jaren heen
hetzelfde beeld vertoont, is er sprake van een stabiel patroon. Abrupte wijzigingen en moeilijk te voorspellen

veranderingen

Deze variabele

wanneer

blijft hetzelfde

duiden op een instabiel patroon.

het milieu in beschouwing

genomen

wordt.
- technische

stabiliteit.

ontwikkelingen

Als er sprake is van stabiele, voorzienbare

technologische

in de bedrijfstak is er sprake van technische stabiliteit. Abrupte en

moeilijk te voorspellen wijzigingen duiden op een instabiel patroon. De milieudi-

mensie betreft de technologische ontwikkelingen

op het gebied van milieu(voor-

zieningen) .
- wijzigingen in overheidsregelgeving.
er veel veranderingen

te verwachten;

Is er inzicht in komende veranderingen,
zijn veranderingen

zijn

moeilijk voorspelbaar?

Op het gebied van milieu gaat het met name om de veranderingen

in de wet- en

regelgeving op het terrein van de milieuwet- en regelgeving.
De karakteristiek
- omzetgroei

capaciteit:

bedrijfstak.

Ais er sprake is van een substantiele

omzetgroei

in de

bedrijfstak betekent dit dat er een (tamelijk) grote capaciteit aanwezig is. Voor de

milieudimensie wordt van dezelfde indicator uitgegaan.
De karakteristiek

verdeling:

- aantal bedrijven
produktieproces

in bedrijfstak.

Aantallen bedrijven

in een bedrijfstak.

met hetzelfde

produkt c.q.

In feite gaat het hier om de concurrenten.

Voor de milieudimensie wordt van dezelfde indicator uitgegaan.
- verdeling

marktaandelen.

De marktaandelen

van de bedrijven in een bedrijfstak;
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is er sprake van een gelijke of een scheve verdeling? Voor de milieudimensie
wordt van dezelfde indicator uitgegaan.
In de tabellen op de volgende bladzijden wordt een overzicht gegeven van de
omgeving van de onderzochte bedrijven. Daarbij is vanwege de duidelijkheid en
overzichtelijkheid gestreefd naar een zo compact mogelijke weergave. In bijlage 4 is
per bedrijf uitgebreid aangegeven hoe de verschillende variabelen gemeten zijn; aan
het eind van die bijlage is een sarnenvattend overzicht opgenomen. De uiteindelijke
kwalificatie van onzekerheid en afhankelijkheid, nl. laag, tarnelijk laag, hoog en
tamelijk hoog is op basis van de tabellen 3.2. en 3.3. bepaald. In tabel 3.2. zijn de
complexiteit en dynamiek met elkaar in verband gebracht om zo de onzekerheid te
bepalen; in tabel 3.3. zijn de capaciteit en verdeling gecombineerd om de afhankelijkheid te bepalen.
Eerst wordt de integrale omgeving van de bedrijven besproken, daarna de milieuomgeving. De tweede kolom in tabel 6.1. geeft de complexiteit in de integrale
omgeving aan. De complexiteit is opgebouwd uit aantallen (groepen) actoren in de
taakomgeving. Als actoren zijn onderscheiden: toeleveranciers, afnemers, omwonenden, concurrenten en de overheid. Complexiteit bij afnemers bijvoorbeeld betekent
dat een bedrijf met 5 of meer verschillende groepen afnemers te maken heeft.
Simpel betekent dat het bedrijf met 4 of minder afnemersgroepen te maken heeft.
De overall-score is complex als meer dan de helft van de onderscheiden actoren de
kwalificatie complex heeft gekregen.
Uit de tabel blijkt dat acht bedrijven een complexe omgeving hebben en twee een
simpele omgeving. In zijn algemeenheid is te verwachten dat bedrijven in een
complexe omgeving functioneren; bij de twee bedrijven waar dat niet het geval is
wordt dit veroorzaakt door een hoge concentratie van afnemersgroepen, leveranciers
en concurrenten bij Metaalbedrijf, terwijl er geen omwonenden zijn vanwege de
lokatie op een bedrijfsterrein. Dit is specifiek voor dit bedrijf. Bij Bedrijfswagen
zijn de inputs en outputs geconcentreerd en er zijn eveneens geen omwonenden.
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De derde kolom in tabel 6.1. geeft de dynamiek

aan. Dynamiek

geeft de veranderingen

onvoorspelbaarheid

daarvan.

Deze karakteristiek

patroon van de verkopen, technologie-dynamiek
ving van de overheid.
overall-score

in de integrale omgeving

in de omgeving aan en dan met name de
is opgebouwd

en dynamiek in de wet- en regelge-

Als twee van deze drie variabelen

ook dynamisch.

uit de variabelen

dynamisch

zijn, is de

Uit de tabel blijkt dat voor 4 bedrijven de omgeving

statisch is en voor 6 bedrijven dynamisch.

Ook in dit geval is in zijn algemeenheid

eerder te verwachten dat bedrijven in een dynamische omgeving functioneren.
dat voor 4 bedrijven

niet geldt, wordt veroorzaakt

doordat het patroon

verkopen niet dynamisch is. Er zijn wel veranderingen
maar deze zijn trendmatig
voor deze bedrijven

en niet onvoorspelbaar.

ook voorspelbaar,

statisch gekwalificeerd

Dat

van de

in dat patroon te constateren,

De technologie-ontwikkeling

terwijl de overheid

is

in twee gevallen

als

is.

De dynamiek in de omgeving van de 6 bedrijven waarvoor de omgeving dynamisch
is, wordt veroorzaakt

door de technologie en de overheid. Slechts bij een bedrijf is

het patroon van de verkopen vanwege het grillige verloop, als dynamisch getypeerd.
Dat betekent dat voor de andere bedrijven het patroon van de verkopen voorspelbaar
is.
De onzekerheid

van de omgeving die in kolom 4 in tabel 6.1. weergegeven

het resultaat van de combinatie van de karakteristieken

is, is

complexiteit en dynamiek.

In

tabel 3.2. is dit aangegeven. Er zijn vier ~ombinaties mogelijk:
- simpel en statisch leidt tot een lage onzekerheid;
- simpel en dynamisch leidt tot een tamelijk hoge onzekerheid;
- complex een statisch leidt tot een tamelijk lage onzekerheid;
- complex en dynamisch leidt tot een hoge onzekerheid.
Hieruit volgt dat de karakteristiek

dynamiek de onzekerheid in hoge mate bepaalt.

Vier bedrijven functioneren in een omgeving met een hoge onzekerheid,
omgeving

met een tamelijk hoge onzekerheid.

met een tamelijk lage onzekerheid.

twee in een

Vier bedrijven hebben een omgeving

Dit betekent dat het merendeel van de bedrijven

een onzekere omgeving heeft.
De kolom capaciteit
twee bedrijfstakken
economische

geeft de ornzetgroei

is een ornzetgroei

situatie

in de periode

in de bedrijfstak

gerealiseerd
1990-1993

aan. In slechts

in de onderzochte

periode.

was voor het merendeel

De

van de

bedrijven slecht.
De karakteristiek
marktaandelen.

verdeling

is opgebouwd

uit de variabelen

Deze variabelen geven een gedifferentieerd

aantal bedrijven

en

beeld te zien en verschil-
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len per bedrijfstak en soms ook per situatie. Drie bedrijven zitten in een bedrijfstak
met (heel) weinig concurrenten, twee bedrijven in een bedrijfstak met gelijke
marktaandelen.
De afbankelijkheid van de omgeving die in kolom 7 weergegeven is, is het
resultaat van de combinatie van de capaciteit en verdeling, zoals die in tabel 3.3.
weergegeven is. Er zijn vier combinaties mogelijk:
- een hoge omzetgroei, een groot aantal bedrijven in een bedrijfstak en een scheve
verdeling van marktaandelen veroorzaakt een tamelijk lage afhankelijkheid;
- een hoge omzetgroei, een klein aantal bedrijven en een gelijke verdeling van
marktaandelen veroorzaakt een lage afhankelijkheid;
- een lage omzetgroei, een groot aantal bedrijven en een scheve verdeling van
marktaandelen, veroorzaakt een hoge afhankelijkheid;
- een lage omzetgroei, een klein aantal bedrijven in een bedrijfstak en een gelijke
verdeling van marktaandelen, veroorzaakt een tamelijk hoge afhankelijkheid.
De variabele omzetgroei bepaalt dus in hoge mate de afhankelijkheid, of anders
gezegd, de bewegingsruimte van bedrijven.
Vijf bedrijven hebben te maken met een hoge afhankelijkheid ten opzichte van hun
omgeving, en 3 bedrijven hebben een hoge/tamelijk hoge afhankelijkheid. Twee
bedrijven functioneren in een lage/tamelijk lage omgeving. Wat de afhankelijkheid
betreft zijn de resultaten "overtuigender" dan in het geval van de onzekerheid. De
hoge en tamelijk hoge afhankelijkheid wordt veroorzaakt door de geringe capaciteit
in de omgeving.
De milieu-omgeving is op dezelfde wijze bepaald als de integrale omgeving. Bij de
complexiteit betekent dit dat alleen die actoren relevant zijn, die het bedrijf op een
of andere wijze tot milieu-acties aanzetten. Bij de dynamiek karakteristiek is het
patroon van de verkopen hetzelfde als in de integrale situatie. De afhankelijkheid is
precies hetzelfde omdat deze dimensie op bedrijfstakniveau gemeten is.

0tI
Q
Q

"0
'Cjj

.c:
~

0tI

.c:
~

Q
Q

:::>
"Cjj

~

:::>

=

0tI

CIS

Q

<

.s
~

:::>

0tI

Q
Q

~

E-;

==

==

,;.:

,;.:

,;.:

,;.:

Q)

Q)

cu

:='

""-

"Cjj

Q

Q

~

~

~
~
~

E
~

,;.:

,;.:

::"

:;.

Q)

Q)

,;.:

,;.:

~

:='

:::::;'1

Q)

Q)

,;.:
0-.

~

s::

~

Q)

Q)

Q)

II)

II)

II)

"Cjj

....~ ....cu

Q
Q

0tI

""-

"Cjj

0tI

.c:
~

E

"Cjj

E
~

Q
Q

~

~
~

.c:
~

:::'

C

0tI

0tI

0tI

0tI

0tI

"Cjj

E

....~

:::>

E-;

0tI

""-

0tI

Q
Q

Q
Q

==

==

<,

s::

~ ~
:~~
eo

oS

~~
.t:)

Q)

....
c::s

...

"0

II)

;>

....
....

....

:='
"0
~
.J:I
....~
.c:
1.1

\C
"Cjj
.J:I
CIS

....

Q)

II)

II)

:>

0

0Qj

0
00

0Qj

:>

0

:>

.c:

.c:

.D

.D

o~
s::
;..,
Q

=

~

0

Q)

II)

:>

s::
II)

s::
II)

s::
II)

s::
II)

II)

II)

II)

II)

II)

II)

I:lll

I:lll

00

I:lll

I:lll

I:lll

s::
II)

Q
Q

OIl

~
~
~

OIl

~
~
~

0tI

.c:
~

"Cjj

"Cjj

E
~

E
~

0tI

:::>
OIl

Q

E-;

E-;

~

-5

..c::
1.1

-5

-5

..c::
U

o~'"

'§'"

'"
.~

'"

en

oS

"0

Q)

Q)

Q)

Q)

o§

05

s::

o~'"
s::
;..,

s::
II)

~
~
~

Q
Q

.c:
~

:='

II)

.c:
~
:~
"Cjj
~
~
C~

Q

0

Q)

0
I:lll

fi<::l

,;.:

"0
'Cjj

~

~

..
=~

s::

.~

=

"0

~

II)

s::

,;.:

0

Q

:>

eo

0Qj

s::

~

~

=

~ E:

0

eo

~...

N

Q

N

c::s

Q)

..

=

:='
Q)
eo

,;.:

.c:
~
~~

~

..

...s:: ~

I:lll

0tI

"0

.c:
~
~~

Q)

:='
Q)
eo

--- os--~ -- -- -- --os~ os~ -- -- -I:lll

s::

"0
'Cjj

..

"0
'Cjj

:~

~
~
'Il

U

Q
N

5

:~

0<ij

0Qj

=~

c::s
c::s
...

:~

,;.:

o~'"

II)

"Cjj

E
~

~

E-;

Q

~

o~'"

'"

"0

"0

Q)

~

o§

0

xII)

xII)

~

eo
:>

o~'"

s::
;..,

s::

II)
II)

00
OIl

Q
Q

.c:
~

.c:
~

"Cjj

"Cjj

:::::."
OIl

..c::
1.1

s::
;..,

s::

I:lll
OIl

-5 -5

"0

:>

Q
Q

.c:
~

"Cjj

E-;

II)

OIl

:::>

0

...

0
0

Q
Q

:::>

o~
~
....

s::
;..,

0
0

eo

E
~

:::"J

E
~

E-;

E-;

..c::
U

..c::
U

o~

o~'"

s::
;..,

s::
;..,

"0

"0

Q)

Q)

....

'§

0;:':
II)

Co-'

~
;>
~

]o

U

c..

o§

o§

til

'"

'"

'"

~~
'C
.J:I
~

~
'C
.J:I
~
.:;.:

~
~

Co-'

~

0I
;l

e3

"0

~
~

Q

..
=
Q
Q

II)

cu

.J:I
ClS

E-;

]- ]0
1.1

..
.. .. ....
..
Q
=

.:;.:

==

"0

.:;.:
II)

Q

~
~
~
~
==

.:;.:

~
'C
.J:I
~
~
;>

0

1.1

x

til

.... ....
:2' ::J
"0
II)

.J:I

....cu

,~

Q

..

"0

~
.J:I
-;
ClS

lS

'" ~

S- or;;
SS' or;;

1.1

~~
'C
.J:I
~
"Cjj
.J:I

=
II)

~

=
~

OIl
CIS

~
~

....
<==
Q

..
=

:::>
"0

~

De (milieu)omgeving

van de bedrijven getypeerd

155

In bijlage 4 is te zien welke actoren relevant zijn in de milieu-omgeving; deze
variabelen hebben de kwalificatie complex gekregen. Een voorbeeld ter illustratie.
Bij Broodfabriek oefenen de afnemers met hun milieu-eisen een grote invloed uit op
het milieuhandelen van dat bedrijf. De grote supermarkten eisen een milieuzorgsysteem op straffe van stopzetting van de afname. Daarnaast oefent de overheid druk
uit. De andere actoren in de omgeving die onderscheiden worden in deze studie,
toeleveranciers, omwonenden en concurrenten oefenen geen invloed uit op het
milieubeleid van Broodfabriek. Doordat slechts twee van de vijf complexiteitsvariabelen relevant zijn voor Broodfabriek, is de complexiteit getypeerd als simpel.
Dit wordt veroorzaakt doordat de complexiteitskarakteristiek aantallen meet en niet
de intensiteit van de relatie van de actor met het bedrijf. Voor het bepalen van de
noodzaak tot respons is het bovenstaande weI van belang; indien Broodfabriek geen
milieumaatregelen zou treffen zou dat de continuiteit van het bedrijf beinvloeden.
De problematiek van een forse milieudruk door een actor doet zich ook voor bij
Tabakfabriek (de omwonenden en overheid), bij Isolatiebedrijf (omwonenden en
overheid) en bij Meubelfabriek (omwonenden en overheid). Voor Isolatiebedrijf en
Meubelfabriek is de milieu-omgeving als complex getypeerd, zodat het verschil in
druk van de actoren geen probleem meer vormt. Bij Tabakfabriek is de milieuomgeving als simpel getypeerd; bij de bespreking van de matrix van Aldrich,
verderop in dit hoofdstuk, wordt op de specifieke situaties van Broodfabriek en
Tabakfabriek teruggekomen.
In hoofdstuk 3 is verondersteld dat de milieu-omgeving complex en dynarnisch is.
Het blijkt nu dat de milieu-omgeving voor 7 bedrijven simpel is en voor 3 bedrijven
complex. De bij de bepaling van de complexiteit onderscheiden actoren (toeleveranciers, afnemers, omwonenden, concurrenten en overheid) spelen in de milieusituatie
een geringere rol dan verwacht werd. In geen enkel bedrijf oefenen alle onderscheiden actoren tegelijkertijd invloed uit. Isolatiebedrijf heeft te maken met de meest
complexe omgeving; alleen de toeleveranciers hebben geen invloed op het rnilieubeleid van het bedrijf, de andere actoren weI. Dit wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de aard en intensiteit van de rnilieuproblemen van Isolatiebedrijf. In drie
bedrijvenoefent de overheid als enige actor invloed uit. De conclusie luidt dat
slechts een gering aantal (van de onderscheiden) actoren in de omgeving van bedrijyen invloed uitoefent op het milieubeleid. Het feit dat de gegevens betrekking
hebben op de periode 1990-1993 kan zeker aan deze bevinding hebben bijgedragen.
Het kan zijn dat in deze periode het milieudenken van de actoren nog op gang moest
komen en dat anno 1995 meerdere actoren op dit punt "wakker" geworden zijn en

156

Beheersen of beinvloeden?

dus invloed op het milieubeleid van het bedrijf waar zij mee te maken hebben,
uitoefenen. Vergeleken met de integrale situatie waar voor 8 bedrijven de omgeving
complex is, is het verschil groot. De verklaring hiervoor is dat de milieu-omgeving
een subomgeving van de integrale omgeving vormt; bedrijven hebben natuurlijk
meer "aan hun hoofd" dan het milieu. In de integrale situatie heeft een bedrijf met
alle mogelijke omgevingsinvloeden te maken.
De complexiteit in de omgeving van de 10 bedrijven is ook gekwantificeerd
en het verschil tussen de complexiteit in de integrale omgeving en de milieu-omgeving is berekend. De berekeningen laten de volgende waarden zien: de gemiddelde
waarde voor de integrale complexiteit is 1.52 en de gemiddelde waarde voor de
milieucomplexiteit is 1.42. Op een schaal van 1 tot 2 is dit verschil van 10% niet te
verwaarlozen; er is dus een verschil in de complexiteit in de integrale situatie en de
milieusituatie.
De dynamiek in de milieu-omgeving laat een ander beeld zien dan de complexiteit. Voor 7 bedrijven is de omgeving dynamisch en voor 3 bedrijven statisch.
De overheid speelt in de dynamiek een belangrijke rol. Op dit punt gaat de veronderstelling die ten grondslag ligt aan stelling 1 wei op. Vergeleken met de integrale
omgeving waar 6 bedrijven een dynamische omgeving hebben, is de milieu-omgeving dynamischer. Dit wordt veroorzaakt door het aandeel van de overheid in de
dynamiek. Op het eerste gezicht is het vreemd dat dynamiek in de integrale omgeving lager uitvalt dan de dynamiek in de milieu-omgeving. Het verschil wordt door
Meubelfabriek veroorzaakt. Een verklaring hiervoor is dat door Meubelfabriek de
overheid en de technologie-ontwikkeling in de integrale situatie niet als zo dynamisch ervaren wordt als in de milieusituatie. Wellicht wordt in de integrale situatie
het milieu "ondergesneeuwd" door andere aandachtsgebieden.
De kwantificering van de dynamiek laat zien dat de gemiddelde waarde voor de
integrale dynamiek 1.5 is, en voor de milieu-dynamiek 1.6. Dit verschil geeft aan
dat de milieu-omgeving dynamischer is dan de dynamiek van de integrale omgeving.
Door de combinatie van complexiteit en dynamiek waarbij dynamiek de
doorslag geeft (zie tabel 3.2.) kan de onzekerheid berekend worden. De scores op
de onzekerheidsdimensies geven aanleiding tot het volgende commentaar. Twee
bedrijven functioneren in een milieu-omgeving met een lage onzekerheid en een in
een omgeving met een tamelijk lage onzekerheid. Twee bedrijven hebben een omgeving met een hoge onzekerheid en vijf een tamelijk hoge onzekerheid. Dit betekent
dat slechts twee bedrijven in het kwadrant "hoge onzekerheid" in tabel 3.2. gesitueerd zijn en zelfs twee in kwadrant 1 waar de omgeving simpel en statisch is. Op dit
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punt gaan de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan stelling 1 niet op.
Vergeleken met de integrale situatie (4 laag en 6 hoog) is de omgeving dus iets
onzekerder. De kwantifieering laat zien dat de gemiddelde onzekerheid in de
integrale omgeving 1.51 is en in de milieu-omgeving 1.51. Dit betekent dus dat er
geen versehil is tussen de onzekerheid in de integrale en in de milieu-omgeving. Het
eerder besproken versehil van een bedrijf is dus kwantitatief gezien nihil. Hierbij
dient de volgende aantekening te worden gemaakt; in de berekeningen zijn de dynamiek en de eomplexiteit even zwaar gewogen. Dit is in tegenstelling tot wat in tabel
3.2. gedaan is; het verschil tussen de kwalitatieve en de kwantitatieve analyse is
hierdoor te verklaren. WeI is het zo dat uit de correlatiematrix blijkt dat zowel in de
integrale situatie als in de milieusituatie, dynamiek een betere voorspeller is van
onzekerheid dan eomplexiteit.
De afhankelijkheidssituatie is in de milieu-omgeving op dezelfde wijze
gemeten als in de integrale omgeving zodat er geen versehillen te constateren zijn.
De overheid is in de milieu-omgeving altijd complex en dynamisch (zie bijlage 4).
Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal milieureguleringen en -wetten waar bedrijven mee geeonfronteerd worden en het aantal overheidsinstanties dat belast is
met de uitvoering. De vele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving zijn voor het
merendeel van de bedrijven niet te voorzien. Daarnaast is er regelmatig sprake van
onwetendheid van lagere overheden, hetgeen voor bedrijven ook een onzekere factor
is. In de integrale omgeving is de overheid ook in alle gevallen complex; bedrijven
hebben in velerlei vorm met versehillende overheidslagen te maken en ook nog met
instanties als watersehappen, nutsbedrijven. Deze laatste worden veelal nog als
overheidsbedrijven aangemerkt. De overheid is in de integrale omgeving in een aantal gevallen als statiseh getypeerd. Hoewel de versehillen gering zijn, kan toch
gesteld worden dat in de milieusituatie de overheid dynamiseher is.
De eonclusie van deze paragraaf luidt:
De milieu-omgeving is voor het merendeel van de onderzoehte bedrijven niet
complex. Een gering aantal actoren oefent druk op bedrijven uit om tot milieuaeties over te gaan. Dit betekent niet dat in situaties waarin actoren weI invloed
uitoefenen de druk daarvan niet groot is;
- De overheid als actor in de omgeving, oefent in alle gevallen invloed uit op het
milieuhandelen van bedrijven;
De miIieu-omgeving is weI dynamiseh voor het merendeel van de bedrijven;
De overheid speelt in de dynamiek een belangrijke rol;
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- Door de combinatie van complexiteit en dynamiek (waarbij dynamiek zwaarder
weegt) is de onzekerheid in de omgeving voor het merendeel van de bedrijven
hoog tot tamelijk hoog. Er is geen verschil van betekenis tussen de milieuomgeving en de integrale omgeving;
- De afhankelijkbeid van de omgeving is voor alle bedrijven op 2 na, hoog tot
tamelijk hoog. Dit geldt zowel voor de integrale als voor de milieu-omgeving.
- De complexiteit is in de integrale omgeving hoger dan in de milieu-omgeving,
terwijl de dynamiek in de integrale omgeving (iets) minder is.
6.3. De omgeving van de bedrijven getypeerd
Nu de dimensies onzekerheid en afhankelijkheid bepaald zijn in de vorige paragraaf
kan de matrix van Aldrich voor de integrale en voor de milieu-omgeving ingevuld
worden.
tabel 6.3. De Aldrich-matrix voor de integrale omgeving

tamelijk hoog

tamelijk laag

laag

hoog

2

1
laag

tamelijk

meubelfabriek

laag

tabakfabriek:

isolatiebedriff

broodfabriek

ONZEKERHEID
4

3
tamelijk
hoog

hoog

metaalbedrijf

bedrijfswagen

boekdrukker
drukwerk
verffabriek
auto

Wanneer uitgegaan wordt van de integrale omgeving, blijkt dat een bedrijf zich in
kwadrant 1 bevindt en dat in kwadrant 4 vijf bedrijven gesitueerd zijn. Dit betekent
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dat voor Meubelfabriek de keuzevrijheid het grootst is en dat de bedrijven in kwadrant 4 geen keuzevrijheid m.b.t. het reageren op hun omgeving hebben. In kwadrant 2 en 3 samen zitten 4 bedrijven; zij bevinden zich in een intermediaire positie;
Metaalbedrijf heeft bewegingsruimte, maar de omgeving is niet voorspelbaar. De
bedrijven in kwadrant 2 hebben weinig bewegingsruimte, maar hun omgeving is
voorspelbaar. Acht van de tien bedrijven functioneren in een afhankelijke omgeving.
De hoge athankelijkheid wordt veroorzaakt door de variabele ornzetgroei bedrijfstak; geen omzetgroei impliceert een hoge of tamelijk hoge afhankelijkheid. In twee
bedrijfstakken is sprake van een ornzetgroei in de periode 1990-1993, in de overige
bedrijfstakken was geen sprake van groei. De hoge onzekerheid (voor 6 bedrijven)
wordt voomamelijk veroorzaakt door de dynamiek in de omgeving van bedrijven;
deze dynamiek wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de technologie en in de
overheidswet- en regelgeving. Het patroon van de ornzetten was op een uitzondering
na, voor aile bedrijven in de beschouwde periode statisch. De technologie en de
wet- en regelgeving zijn in de meeste gevallen de oorzaak van een dynamiek in de
omgeving.
Hoewel de positie van de bedrijven binnen de kwadranten van de Aldrichmatrix een verschil in mate van onzekerheid en athankelijkheid aangeeft, wordt in
het vervolg van deze paragraaf slechts over hoog en laag gesproken. Tamelijk hoog
wordt als hoog gemterpreteerd; tamelijk laag als laag. Indien wei met deze nuanceringen rekening gehouden zou worden, zijn er minimaal 16 cellen te onderscheiden
(er zijn ook nog situaties waarin de athankelijkheid tussen hoog en tamelijk hoog en
laag en tamelijk laag inzit). Vanwege de overzichtelijkheid en duidelijkheid van het
betoog wordt hiervan afgezien en met vier kwadranten gewerkt. In hoofdstuk 4 is
bij de bespreking van de Aldrich-matrix gesteld dat de effecten van de dimensie onzekerheid het sterkst gevoeld worden als athankelijkheid ook aanwezig is en
omgekeerd. Uit de hier gepresenteerde Aldrich-matrix blijkt dit inderdaad het geval
te zijn, met name in kwadrant 1 en 4. Het geldt dus voor zes van de tien bedrijven.
De vraag is of bedrijven uit dezelfde branche ook in dezelfde omgeving gesitueerd zijn. Dit blijkt het geval voor de voedings- en genotmiddelenbranche; Broodfabriek en Tabakfabriek zitten in hetzelfde kwadrant, voor de garagebedrijven -Auto
en Bedrijfswagen- geldt hetzelfde, evenals voor de grafische industrie, Boekdrukker
en Drukwerk. De bedrijven in de metaalproduktenindustrie Metaalbedrijf en
Meubelfabriek, zitten niet in hetzelfde kwadrant; de athankelijkheid is geJijk maar
de onzekerheid niet. Hetzelfde geldt voor Isolatiebedrijf en Verffabriek; ook zij
hebben dezelfde athankelijkheid, maar een verschil in onzekerheid. Op zich is het
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feit dat de athankelijkheid

gelijk is logisch; deze karakteristiek

wordt op bedrijfstak-

niveau gemeten; dit is gedeeltelijk ook het geval bij de dimensie dynamiek, zodat de
verschillen niet zo groot kunnen zijn.
zal de integrale omgeving onze-

Door het milieu als nieuwe omgevingsfactor
kerder worden. Deze veronderstelling
de integrale
worden.

is niet in deze studie onderzocht,

omdat dan

omgeving zonder en met het milieu tegenover elkaar gesteld moeten

Het is echter zeer wei voor te stellen dat door het milieu als nieuwe factor

de complexiteit
ondernemers

voor ondememers

toeneemt.

Door de beperkte

rationaliteit

van

betekent dit een extra probleem: of de cognitieve capaciteit moet ver-

groot worden

of de complexiteit

teruggekomen.

De milieu-omgeving

verminderd.

In hoofdstuk

7 wordt hier nog op

is te zien als een subomgeving van de integrale

omgeving of als een collectie (deel)aspecten van de omgeving. Immers de omgeving
bestaat uit actoren en die betrekken milieu-aspecten
cessen

in hun interactie

rnilieu-omgeving

met de ondememing.

van de transactieslbedrijfspro-

In onderstaande

tabel wordt deze

weergegeven.

tabel 6.4. De Aldrich matrix voor de milieu-omgeving

tamelijk

tamelijk laag

laag

hoog

hoog

2

1

tabakfabriek

laag

tamelijk
laag

broodfabriek.

isolatiebedrijf

ONZEKERHEID
4

3
tamelijk
hoog

hoog

bedriffswagen

metaalbedrijf

meubelfabriek:

boekdrukker
drukwerk
auto

verfJabriek

I
I
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De milieu-omgeving blijkt er in grote lijnen hetzelfde uit te zien aIs de integraIe
omgeving, hetgeen uiteraard niet vreemd is. Het verschil zit in kwadrant 1; geen
enkel bedrijf is in dat kwadrant gesitueerd. In de integraIe omgeving zat Meubelfabriek in kwadrant 1. Dit verschil wordt veroorzaakt door de dynamiek-variabele.
De milieu-omgeving stelt in aIle gevaIlen condities aan het handelen van bedrijven.
Geen enkel bedrijf heeft een maximaIe vrijheid ten aanzien van beperkingen van de
omgeving. De helft van de bedrijven zit in kwadrant 4, het kwadrant waar de grootste mate van responsiviteit noodzakelijk is. Blijkbaar legt de milieucomponent in de
omgeving bedrijven aanzienlijke restricties aan het handelen op.
Vijf bedrijven zijn terechtgekomen in kwadrant 2 en 3, de kwadranten met een
intermediaire positie. Metaalbedrijf en Meubelfabriek hebben bewegingsruimte in
hun handelen bij een niet-voorspelbare omgeving. Isolatiebedrijf, Broodfabriek en
Tabakfabriek zitten in een omgeving met weinig bewegingsruimte, maar een die weI
voorspelbaar is. Terugkomend op het probleem van de weging van de milieuactoren bij Broodfabriek en Tabakfabriek, kan het volgende gesteld worden. Indien
de milieu-omgeving bij beide bedrijven aIs complex getypeerd zou zijn, dan zouden
zij beide in hetzelfde kwadrant blijven aIleen zouden zij iets naar beneden zakken in
de rij tamelijk lage onzekerheid (in plaats van lage onzekerheid). In aIle gevaIlen
hebben zij weinig bewegingsruimte in hun "milieu"handelen.
Hoewel eerder gesteld is niet op de verdeling binnen de kwadranten in te gaan, toch
het volgende. Het is opvaIlend dat in de milieusituatie vijf bedrijven een lagere
onzekerheid hebben dan in de integraIe situatie. Het gaat om de bedrijven Broodfabriek en Tabakfabriek in kwadrant 2 en Boekdrukker, Drukwerk en Auto in kwadrant 4. Voor Broodfabriek en Tabakfabriek is de verklaring zojuist gegeven. Voor
de andere drie geldt dat in de milieusituatie de complexiteit lager is dan in de
integraIe situatie, omdat minder actoren relevant zijn vanuit milieu-oogpunt. De
dynamiek en de afhankelijkheid zijn in beide situaties hetzelfde.
De uitkomsten geven aan dat aIle bedrijven op milieugebied acties zullen moeten
ondememen. Geen enkel bedrijf kan het zich permitteren in onminlniet in overeenstemming met zijn omgeving te leven. Het negeren van elke druk uit de omgeving
kan tot sancties aanleiding geven; of het nu de overheid is die bepaalde milieumaatregelen eist, of omwonenden die een bepaalde stank niet langer tolereren, of
afnemers die een bepaaIde verpakking of produktsamenstelling niet meer wensen te
ontvangen, een bedrijf zaI hiermee rekening moeten houden en maatregelen nemen,
anders voigt er een "straf" uit de omgeving.
In de milieusituatie zijn 7 bedrijven in een onzekere omgeving gesitueerd, in de
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integrale omgeving 6. Dit wijst er op dat in de integrale situatie er (in geringe mate)
meer keuzevrijheid

is voor de bedrijven. Wat de onzekerheid

betreft is er dus een

licht verschil te zien. Dit verschil is in kwantitatieve termen nihil. De milieusituatie
met de integrale
uiteraard

situatie

vergeleken

geen verandering

milieucomponent

geeft op het punt van de afhankelijkheid

te zien omdat voor

deze dimensie

geen specifieke

gevonden kon worden.

De bedrijven uit dezelfde branches zitten nu op Isolatiebedrijf

en Verffabriek

na,

alle in hetzelfde kwadrant. In strikte zin behoren deze bedrijven echter ook niet tot
dezelfde branche.
De typering van de integrale en de milieu-omgeving
momentopname;
kerheid

van de 10 bedrijven

is een

de gegevens hebben betrekking op de periode 1990-1993. De onze-

van de omgeving

wordt vooral bepaald door de dynamiek;

speelt in dat kader een belangrijke

rol. In de rnilieusituatie

de overheid

is de overheid

altijd

dynamisch en altijd complex. In de reductie van de onzekerheid kan de overheid een
belangrijke

rol spelen door enerzijds de hoeveelheid wet- en regelgeving te vermin-

deren en anderzijds duidelijker te zijn over voornemens

ten aanzien van het milieu.

Dit geldt zeker ook voor lagere overheden omdat gebleken is dat onduidelijke
onvolledige
omgeving
minder

informatie

ook onzekerheid

voor de bedrijven

veroorzaakt.

en

Het kan dus zijn dat de

er over 5 jaar anders uitziet als de actor overheid

complex en dynamisch

geworden

is. Ook andere actoren kunnen minder

complex voor bedrijven worden. Indien in de loop der jaren een milieuzorgsysteem
gemtegreerd

is in de bedrijfsvoering

(al dan niet met een kwaliteits-

teem), kan zo'n situatie zo vanzelfsprekend
geen eisen meer stellen.
ontwikkelingen

Anderzijds

en arbosys-

geworden zijn, dat afnemers op dit punt

kunnen

er zich nieuwe,

voordoen die de omgeving vanuit rnilieu-oogpunt

niet voorzienbare
onzeker maken; of

actoren die eerder geen milieu-eisen stelden kunnen dit wei gaan doen, waardoor de
omgeving complexer wordt. Het moge duidelijk zijn dat over de tijdelijkheid van de
onzekerheid

van de milieu-omgeving

weinig met zekerheid te zeggen is, uitgezon-

derd de rol van de overheid.
Op grond van deze paragraaf kan gesteld worden:
- Het milieu stelt in aIle gevallen condities aan het handel en van ondernemers,
enkel bedrijf heeft een maximale vrijheid ten aanzien van beperkingen

geen
van de

omgeving;
- De helft van de bedrijven zit in een omgeving die getypeerd wordt door een hoge
onzekerheid

en een hoge afhankelijkheid.

Deze bedrijven

vrijheid ten aanzien van beperkingen van de omgeving;

hebben een minimale
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zullen moeten

Immers geen enkel bedrijf kan het zich veroorloven
te functioneren;

ondernemen.

in onmin met zijn omgeving

- Deze paragraaf heeft aangetoond dat de integrale en de milieu-omgeving
hand van de gekozen operationalisering

De eerste in hoofdstuk 3 geformuleerde
van bedrijven kan getypeerd
afhankelijkheid".

aan de

getypeerd kunnen worden.
stelling luidt: "De milieu-omgeving

worden als een omgeving met hoge onzekerheid

Deze stelling gaat voor de helft van de bedrijven

helft van de bedrijven functioneert in een omgeving met Of een lage onzekerheid
een lage afhankelijkheid.
een lage onzekerheid

en

op; de andere
Of

Geen enkel bedrijf heeft een omgeving met tegelijkertijd

en een lage afhankelijkheid.

Voor de andere helft van de

bedrijven gaat de stelling dus gedeeltelijk op.

6.4.

Invloed van actoren op het milieubeleid en de motleven voor milieubeleid
In de vorige paragraaf is naar de invloed van e:xterne actoren op het milieu-

beleid van bedrijven gekeken, in deze paragraaf worden daar ook andere motieven
bij betrokken, nl. interne en persoonlijke.

In hoofdstuk 3 werd geconcludeerd

dat de

invloed van externe actoren op het milieubeleid niet bijster groot is, althans minder
groot dan op grond van een aantal studies was te verwachten.

In deze paragraaf

wordt nagegaan of externe actoren invloed (gehad) hebben op het milieubeleid
case-bedrijven.

In hoofdstuk 3 zijn de motieven voor milieumanagement

gekomen. Van der Woerd e.a. (1990) hanteert de indeling bedrijfsexterne,
interne

en persoonlijke

motieven.

indeling; een ondernemer

Het ElM

(1995) hanteert

in het Midden- en Kleinbedrijf

weer

in de

aan de orde
bedrijfs-

een andere

wordt door de volgende

zaken aangezet tot milieu-activiteiten:
- wettelijke verplichtingen;
- inzicht in de eigen milieubelasting;
- houding en attitude ten aanzien van milieumaatregelen;
- druk vanuit de omgeving;
- kansen en besparingsmogelijkheden.
Deze motieven
bedrijfsinterne
paragraaf

zijn heel goed onder te brengen
en persoonlijke

gehanteerd.

case-bedrijven,

motieven.

in de indeling

Deze indeling wordt

bedrijfsexterne,

dan ook in deze

In bijlage 2 is bij de bespreking van de kenmerken van de

ook de invloed van de actoren, de motieven voor milieuzorg

en de

houding van het management ten opzichte van milieuzorg aan de orde gekomen. Onderstaande tabel vormt van deze punten een samenvatting.
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tabeI6.S.

Motieven milieuzorg, invloed actoren en houding management van de
10 onderzochte bedrijven

bedrijfsextern

bedrijfsintern

Broodfabriek

xx

overheid
afnemers

xx

Tabakfabriek

xx

overheid
omwonenden

Boekdrukker

xx

overheid
brancheorganisatie
(concurrenten)

x

Drukwerk

xx

overheid
toeleveranciers
branche.organisatie

Verffabriek

xx

Isolatiebedrijf

persoonlijk

houding
offensief

integra tie systemen
kostenbesparing
imago

xx

offensief

imago
kosten

xx

innovatief

xx

imago
risicomanagement
nieuwbouw

xx

defensiefl
offensief

overheid
afnemers
concurrenten

xx

kosten (afval)
risicomanagement
integratie systemen

defensiefl
offensief

xx

overheid
omwonenden
concern
(afnemers)
(concurrenten)

x

kosten

defensiefl
offensief

Metaalbedrijf

xx

overheid
BMD
FME

xx

kostenbesparing
preventie
integratie systemen

defensiefl
offensief

Meubelfabriek

x

overheid
omwonenden
BMD
(afnemers)

xx

imago
concurrentieel
voordeel

Auto

xx overheid

xx kostencalculatie

xx

innovatief

xx

offensief

brancheorganisatie
Bedrijfswagen

xx

overheid
brancheorganisatie

defensief
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AIle bedrijven geven aan bedrijfsexteme motieven te hebben voor milieuzorg.
Bedrijfsinteme motieven spelen eehter ook een belangrijke rol (voor 8 bedrijven) en
in mindere mate waren persoonlijke motieven de aanleiding voor milieuzorg (5
bedrijven). In hoofdsruk 3 is op grond van empiriseh onderzoek (Tussenevaluatie
1992) gesteld dat de invloed van aetoren op het milieubeleid niet bijster groot is; de
invloed van exteme aetoren zou niet oversebat moeten worden. Uit tabel 3.5. blijkt
dat bedrijfsexteme motieven voor 56% van de bedrijven de aanleiding voor milieuzorg vormden, bedrijfsinteme motieven voor 28 % en persoonlijke motieven
vormden voor 16% van de bedrijven aanleiding tot milieuzorg. In bet onderbavige
onderzoek is niet naar bet relatieve belang van de versebillende argumenten gevraagd zodat geen direete vergelijking met tabel 3.5. mogelijk is.
WeI is duidelijk geworden dat bedrijfsexterne motieven en dan met name de overheid een belangrijke rol bebben gespeeld in de totstandkoming van milieuzorg. De
rol van de overheid is na de opmerkingen hierover in de vorige paragrafen niet
vreemd. AIleen is deze informatie nu direct van de bedrijven zelf afkomstig, terwijl
de vorige paragrafen voomamelijk gebaseerd waren op objeetieve gegevens.
Naast de overbeid zijn brancheorganisaties en in mindere mate de BedrijfsmiIieudienst de aetoren die bedrijven tot milieuzorg aanzetten. Ais derde eategorie
kunnen de afnemers genoemd worden die in 4 gevallen een (belangrijke) rol bebben
gespeeld in de totstandkoming van milieuzorg. De omwonenden tenslotte, bebben in
3 gevallen tot aeties op milieugebied geleid. Opvallend is dat de branebeorganisaties
en Bedrijfsmilieudienst aetoren zijn die in de vorige paragraaf bij de bepaling van de
eomplexiteit van de omgeving niet in de besehouwing betrokken zijn. In de (niet-milieu)literatuur wordt er niet over deze aetoren gesproken. Blijkbaar spelen andere
dan "traditionele" aetoren een rol bij het totstandkomen van het milieubeleid.
Het is alleszins te begrijpen dat de overheid een belangrijke rol speelt als exteme
actor; bedrijven bebben imrners veelvuldig met de wet- en regelgeving en andere
bemoeienissen (bijvoorbeeld van de Milieu-inspeetie) te maken. Ook de algemene
voorliehtingseampagnes m.b.t. bet milieu ("Een beter milieu begint bij jezelf")
werken op bedrijven in. In die zin is de aandaeht van de overbeid voor het milieubeleid van bedrijven structureel en systematisch, in ieder geval meer dan die van
andere aetoren. Die aandaeht gaat bij de lokale overheid vaak niet gepaard met een
gedegen kennis van de milieuproblematiek van bedrijven en de mogelijkbeden van
oplossingen. Een veel gehoorde klaebt van de ease-bedrijven was "de gemeente weet
het ook niet". Voor lokale overheden is de milieuproblematiek van bedrijven ook
een relatief nieuw terrein waar een weg in gevonden moet worden. Evenals
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bedrijven is er bij (lokale) overheden ook sprake van beperkte rationaliteit. Op dit
terrein ligt er een taak voor de Rijksoverheid.
Braneheorganisaties kunnen ook een systematisehe en strueturele invloed hebben.
Braneheorganisaties als het KVGO en de BOVAG benaderen hun leden aetief en
traehten o.a. door middel van handboeken en i» nodig nulmetingen, hun leden tot
milieuzorg aan te zetten. Ook regelmatige voorliehting en informatieversehaffmg in
de periodieken van de braneheorganisaties kunnen tot aetieve milieuzorg bijdragen.
De invloed van andere exteme aetoren is sterk afhankelijk van de speeifieke situatie
waarin een bedrijf zieh bevindt. Dit geldt voor omwonenden (pas invloed als deze
aanwezig zijn), afnemers, eoneurrenten en toeleveranciers.
Aeht van de tien bedrijven hebben aangegeven ook bedrijfsinteme motieven
te hebben om milieuzorg op te zetten. Het kostenargument werd daarbij door 6
bedrijven genoemd. Ais dit gegeven vergeleken wordt met de mate van inzieht in
het verloop van de milieukosten en het feit of er kosten/baten-analyses uitgevoerd
worden ter beoordeling van het rendement van investeringen, dan blijkt dat sleehts 2
bedrijven dergelijke analyses maken. De overige 4 geven weI aan meer inzicht in
het rendement en het kostenverloop te willen hebben. Het feit dat men het kostenargument wei noemt kan betekenen dat men met een milieubeleid de kosten (beter) in
de hand denkt te kunnen houden, dan weI dat men verwaeht besparingen te kunnen
realiseren (energiebesparingen bijvoorbeeld). In feite kan het kostenargument als een
vertaling van een exteme prikkel gezien worden. Er is blijkbaar al wat aan milieuzorg gedaan als reaetie op de prikkel van een exteme actor, hetgeen tot extra kosten
geleid heeft. Behalve het kostenaspeet is voor de bedrijven ook de integratie met
andere zorgsystemen een argument om een milieubeleid te voeren. Door de integratie van de drie systemen, veelal resulterend in al dan niet gecombineerde
handboeken, wordt het milieubeleid in die bedrijven gestuurd door procedures en
voorsehriften, naast overleg en afspraken. Het imago van bedrijven is ook als
argument genoemd voor het ondememen van milieu-acties. In tegenstelling tot
hetgeen in paragraaf 3.8. hierover opgemerkt is, wordt het verbeteren van het
imago als een bedrijfsinteme factor gezien, omdat een bedrijf dit grotendeels kan
beheersen.
De helft van de bedrijven geeft aan vanuit persoonlijke betrokkenheid bij
milieuproblemen milieuzorg in het bedrijf vorm te geven. Het is te verwaehten dat
deze persoonlijke betrokkenheid zich uit in de houding van de manager m.b.t.
milieuzorg. In 2 gevallen hangt een persoonlijke betrokkenheid samen met een
offensieve houding en ook in 2 gevallen met een innovatieve houding, in een geval
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komen overeen met de

hebben vanuit persoonlijke

over-

tuiging milieuzorg vorm te geven, hebben op een bedrijf na, een defensieve en een
defensieve/offensieve

houding.

Het relatieve belang van bedrijfsexterne,
op grond van de onderzoekgegevens
zullen elkaar bemvloeden;

bedrijfsinterne

en persoonlijke

motieven is

niet aan te geven. De drie categorieen motieven

persoonlijke

overtuiging zal managers zeer waarschijnlijk

alert maken op signal en van externe actoren. Ook zal er een positieve samenhang
zijn tussen een persoonlijke

overtuiging en het gewenste imago, dus met bedrijfsin-

terne factoren.
De conclusie van deze paragraaf is dat:
- het milieu door externe

en interne actoren op de agenda van de onderzochte

bedrijven gebracht wordt. In hoeverre interne actoren door externe beinvloed zijn
is op grond van de onderzoeksresultaten

niet aan te geven,

evenmin

als de

relatieve invloed van deze groepen actoren.
- brancheorganisaties

en Bedrijfsmilieudiensten

naast de overheid belangrijke exteme

actoren zijn. Deze actoren zijn in de vorige paragraaf
betrokken omdat zij in de niet-milieuliteratuur
spelen blijkbaar "niet-traditionele"
- de invloed van overheid
actoren meer structureel

niet in de beschouwing

geen rol spelen. In het milieubeleid

actoren een rol.

als externe

actor in vergelijking

met die van andere

en systematisch is. Dit geldt in mindere mate ook voor

brancheorganisaties.
Stelling 2 uit hoofdstuk 3 luidt: "Met name bedrijfsexterne
het milieu op de agenda van bedrijven;

de overheid

factoren brengen

is de belangrijkste

actor". Over het eerste gedeelte van deze stelling kan dus geen uitspraak

exteme
gedaan

worden; het tweede deel kan als volgt voor de 10 case-bedrijven beantwoord worden
"de overheid en in mindere mate de brancheorganisaties,
den zijn de belangrijkste

6.5.

de afnemers en omwonen-

exteme actoren".

Samenvatting
In dit hoofdstuk is de omgeving van de 10 case-bedrijven

uitgebreid bespro-

ken. Eerst is duidelijk gemaakt waarom er een verschil is gemaakt tussen de integrale omgeving en de milieu-omgeving.
variabelen

die ten grondslag

Vervolgens

is de invulling besproken

liggen aan de complexiteit

en de dynamiek.

van de
Aan de
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hand van de analyse van de gegevens is een oordeel gegeven over de eerste twee
stellingen die in hoofdstuk 3 gefonnuleerd zijn. De analyses in paragraaf 6.2. en
6.3. maken het mogelijk de eerste stelling te beantwoorden. In deze paragrafen zijn
respectievelijk de dimensies onzekerheid en afhankelijkheid besproken en is de
Aldrich-matrix ingevuld. De paragrafen 6.2. en 6.3 hebben aangetoond dat de integrale en de milieu-omgeving m.b.v. de gekozen operationalisering getypeerd kunnen
worden.
Uit de analyses is gebleken dat de milieu-omgeving voor het merendeel van
de onderzochte bedrijven niet complex is. Een gering aantal aetoren oefent druk op
bedrijven uit om tot milieu-acties over te gaan. De milieu-orngeving is wel dynamiseh voor het merendeel van de bedrijven. Zowel in de eomplexiteit als in de
dynarniek van de omgeving speelt de overheid een rol. In alle gevallen oefent de
overheid invloed uit op het milieuhandelen van bedrijven. Door de eombinatie van
eomplexiteit en dynarniek (waarbij dynarniek zwaarder weegt) is de onzekerheid in
de omgeving voor het merendeel van de bedrijven hoog tot tamelijk hoog. De afhankelijkheid van de omgeving is voor alle bedrijven op 2 na, hoog tot tamelijk hoog.
Dit geldt zowel voor de integrale als voor de milieu-omgeving.
De eomplexiteit is in de integrale omgeving hoger dan in de milieu-omgeving,
terwijl de dynarniek in de integrale omgeving minder is.
Uit de invulling van de Aldrich-matrix blijkt dat het milieu in alle gevallen
eondities aan het handelen van ondememers, geen enkel bedrijf heeft een maximale
vrijheid ten aanzien van beperkingen van de omgeving. De helft van de bedrijven zit
in een omgeving die getypeerd wordt door een hoge onzekerhe1d en een hoge
afhankelijkheid. Deze bedrijven hebben een minimale vrijheid t.a.v, beperkingen
van de omgeving. Dit betekent dat bedrijven aeties op milieugebied zullen moeten
ondememen.
De eerste in hoofdstuk 3 gefonnuleerde stelling luidt: "De milieu-omgeving
van bedrijven kan getypeerd worden als een omgeving met hoge onzekerheid en
afhankelijkheid". Als voor hoog ook tamelijk hoog gelezen wordt, gaat deze stelling
voor de helft van de bedrijven op; de andere helft van de bedrijven funetioneert in
een omgeving met Of een lage onzekerheid Of een lage afhankelijkheid. Geen enkel
bedrijf heeft een omgeving met tegelijkertijd een lage onzekerheid en een lage
afhankelijkheid. Voor de andere helft van de bedrijven gaat de stelling dus gedeeltelijk op.
Stelling 2 is beantwoord aan de hand van de analyse van paragraaf 6.4.
waarin de invloed van de aetoren op het milieubeleid alsmede de motieven voor

De (milieu)omgeving

van de bedrijven getypeerd
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milieubeleid aan de orde gesteld zijn.
Daaruit bleek dat het milieu door externe en interne actoren op de agenda van de
onderzochte

bedrijven

gebracht wordt. De relatieve

invloed van de verschillende

groepen actoren is op grond van de verzamelde gegevens niet aan te geven. In het
milieubeleid

van

bedrijven

spelen

naast de overheid een belangrijke
mate ook van brancheorganisaties
structureel en systematisch.

brancheorganisaties

en Bedrijfsmilieudiensten

roI. De invloed van de overheid en in rnindere
is in vergelijking met die van andere actoren meer

De overheid is de belangrijkste externe actor.
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7

DE RESPONS VAN DE BEDRIJVEN OP DE MILIEUPROBLEMATIEK

7.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde hoe de bedrijven reageren op
ontwikkelingen in hun milieu-omgeving. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat het
milieu in aile gevallen condities aan het handelen van de onderzochte bedrijven
oplegt. Bedrijven zullen gezien de onzekerheid en afhankelijkheid in hun omgeving,
maatregelen moeten nemen. Met behulp van deze maatregelen kan de "fit" tussen
bedrijf en omgeving weer hersteld worden. In paragraaf 7.2. worden de door de
bedrijven genomen milieumaatregelen besproken. Daartoe wordt conform hoofdstuk
4 de indeling in beheersingsmaatregelen en beinvloedingsmaatregelen gehanteerd.
Aan de hand van de resultaten kan nagegaan worden of de in hoofdstuk 4 geformuleerde stellingen in de empirie opgaan. In paragraaf 7.3. worden de genomen
milieumaatregelen naast de milieuproblemen van de case-bedrijven gezet en naast de
actoren die het milieu bij de case-bedrijven op de agenda gebracht hebben. Op
grond van deze confrontatie kan de vraag beantwoord worden of de respons gericht
is geweest op het herstel van de fit tussen bedrijf en omgeving. In paragraaf 7.4.
voIgt de conclusie.
7.2.

De door de bedrijven genomen milieumaatregelen
Elk van de case-bedrijven heeft milieumaatregelen genomen; dat was immers
een van de criteria op grond waarvan de bedrijven in dit onderzoek opgenomen zijn.
Die milieumaatregelen worden in deze paragraaf ingedeeld in interne en exteme
maatregelen (beheersings- of bemvloedingsmaatregelen) analoog aan tabel 4.4. De
per bedrijf genomen maatregelen zijn uitgebreid beschreven in bijlage 5. In deze
hoofdtekst is een samenvattende tabel opgenomen (tabel 7.1.). De kruisjes in de
kolommen geven aan dat de betreffende maatregel door het bedrijf genomen is. Een
aantal kruisjes is tussen haakjes geplaatst omdat de betreffende respons nog maar in
geringe mate aanwezig is of nog maar in de beginfase van ontwikkeling is. Dubbele
kruisjes wijzen op een aanzienlijke hoeveelheid maatregelen in de betreffende
categorie. De ingang in deze tabel is niet het bedrijf maar de twee typen maatregelen en de kwadranten uit de Aldrich-matrix. De bedrijven zijn opgenomen conform
hun positie in de matrix van Aldrich voor de milieu-omgeving zoals die in het
vorige hoofdstuk besproken is.
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In deze matrix is de relatie tussen de situatie van de omgeving van bedrijven en de
te verwachten respons weergegeven. Bij een hoge athankelijkheid en een hoge
onzekerheid is de noodzaak van een respons maximaal en zal de respons zowel
beheersing als bemvloeding zijn. Bij een lage athankelijkheid en een lage onzekerheid geldt het tegenovergestelde; de responsiviteit kan laag zijn. De overige twee
kwadranten geven een intermediaire positie aan; in het kwadrant met een hoge
onzekerheid is de te verwachten respons die van beheersing. In het kwadrant met
hoge athankelijkheid zal de respons naar verwachting beinvloeding zijn.
De conform de Aldrich-matrix te verwachten respons is in de tabel per kwadrant gearceerd aangegeven. Zo is duidelijk te zien dat wanneer de kruisjes niet in het gearceerde gedeelte staan, de feitelijke respons niet overeenkomt met de te verwachten
respons. Bij elk bedrijf in de tabel is ook nog vermeld de typering conform de Tussenevaluatie en de houding van het management ten aanzien van milieuzorg. Deze
kenmerken spelen verderop in dit hoofdstuk een rol bij het verklaren van bepaalde
patronen. In eerste instantie wordt de respons van de bedrijven per categorie
maatregelen (beheersings- en beinvloedingsrespons) geanalyseerd. Na deze horizontale analyse van tabel 7.1., volgt de verticale analyse, de analyse per kwadrant.
De analyse per type maatregel
Als naar de beheersingsmaatregelen gekeken wordt valt op dat alle bedrijven deze
interne maatregelen genomen hebben Tabakfabriek, Broodfabriek en Isolatiebedrijf.
Deze bedrijven worden met een lage onzekerheid in hun omgeving geconfronteerd
en zouden dus geen interne maatregelen hoeven te nemen. Volgens de matrix van
Aldrich functioneren deze bedrijven in een omgeving waarin ze weinig bewegingvrijheid hebben (hoge athankelijkheid); de omgeving is wel voorspelbaar (lage
onzekerheid). Het nemen van interne maatregelen is evenwel te verklaren uit de
motieven voor milieuzorg, zoals die in tabel 6.5. samengevat zijn. Overheidswet- en
regelgeving is voor alle bedrijven een motief om tot rnilieuzorg over te gaan.
Overheidsvoorschriften betreffen vaak interne maatregelen: sanering, end-of-pipe
maatregelen en de opzet van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (is weliswaar geen
voorschrift, maar wordt wel zo ervaren). Daamaast is het in zijn algemeenheid zo
dat bedrijven bij problemen in eerste instantie naar interne oplossingen zullen
zoeken, voordat ze hun blik naar buiten richten.
Een andere verklaring kan gevonden worden in het feit dat bepaalde interne
maatregelen bedrijfseconomiscn
aantrekkelijk
zijn. Zo kan afvalscheiding en
-vermindering tot aanzienlijke kostenreducties aanleiding geven (De Groene en de
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Haan 1993). Als gevolg van proces- en produktaanpassingen
enter

en

goedkoper

bijvoorbeeld).
gesprekken

plaatsvinden

(minder

Op dit bedrijfseconomisch
bij de bedrijven,

kan de produktie effici-

grondstofgebruik

en

energiegebruik

aspect is niet expliciet ingegaan tijdens de

zodat daar geen concrete

uitspraken

over gedaan

kunnen worden.
De interne maatregelen betreffen
sanering,

in alle gevallen buffering (waarvan in

nl. bij Bedrijfswagen),

organisatiestructuur.

het veranderen

De aard en ingrijpendheid

van deze veranderingen

aanmerkelijk

zoals in bijlage 5 is te constateren.

veranderingen

tot geringe aanpassingen.

drijf)

hebben veranderingen

structuur

Zij varieren

aangebracht.

Verffabriek

tot het toevoegen van milieuzorg

heeft

verzamelen

en Isolatiebe-

Wat de organisatie-

geen verandering

aan bestaande functies.

in de produktieprocessen

Metaalbedrijf

en Isolatiebedrijf.

en een levenscyclus-analyse.

Verffabriek

Behalve Bedrijfswagen
Deze maatregelen

en niet op de verreikende

Het betreft metingen,

De respons

Het

stoffenre-

van imitatie komt alleen bij

hebben alle bedrijven ook beinvloedingsmaatregelen
hebben betrekking op het beinvloeden van het domein

respons van interorganisationele

bindingen.

het aangaan van een bepaalde vorrn van samenwerking
komen het meeste voor. De samenwerking
maar betreft het samenwerken

kingsmaterialen,

schoonmaakmiddelen

en installaties.

onderzochte

bedrijven

niet voor,

onderhandelen

(cooperatieve

met leveranciers

van grondstoffen,

stroomafwaarts

verpak-

met de leverancier

van

met afnemers komt bij de

zij het dat Verffabriek

zijn afnemers

milieu-

een vorrn van product stewardship dus. Ook

een brancheorganisatie.

Isolatiebedrijf

is het enige bedrijf

tracht in de keten samen te werken om gebruikt isolatiemateriaal
Behalve deze vorrn van integraal ketenbeheer heeft Isolatiebedrijf
onderzoeken

strategieen)

en lobby en komen voor, maar in veel gevallen gebeurt dit indirect

door bijvoorbeeld

clusanalyse

Adverteren en

is in de meeste gevallen niet erg verrei-

of het samenwerken

Samenwerking

inforrnatie verschaft over de produkten;

kleinbedrijf

aangebracht.

voor.

genomen.

machines

Aileen

van inforrnatie om op grond daarvan maatregelen te nemen komt voor

bij Tabakfabriek,

kend,

verschilt

van aanzienlijke

Twee bedrijven (Broodfabriek

in hun produkten

geval
en de

betreft, hier waren variaties te zien van nieuwe functies en de installatie

van werkgroepen

gistratie

een

van produktieprocessen

laten uitvoeren.
(o.a.

Cramer

Deze bevindingen
1995), waaruit

dat

te kunnen recyclen.
ook een levenscy-

komen overeen met die van andere

bleek dat met name het midden-

moeite heeft om integraal ketenbeheer

en

vorrn en inhoud te geven. Kleine

bedrijven beschikken niet over de macht in een bedrijfskolom

die noodzakelijk

is om
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het voortouw tot integraal ketenbeheer te nemen. Daarom is onderlinge samenwerking nodig teneinde een sterkere onderhandelingspositie te verkrijgen. In feite is er
in Nederland nog weinig praktijkervaring met integraal ketenbeheer.
Concurrentiestrategieen worden door vier bedrijven toegepast, zij positioneren hun
milieuvriendelijk(er) produkt ten opzichte van dat van hun concurrenten. Domeinverdedigingsstrategieen zijn niet aangetroffen bij de onderzochte bedrijven, evenmin
als interorganisationele verbindingen.
De door de bedrijven genomen maatregelen hangen uiteraard samen met de aard van
de milieuproblematiek. Bij de tien bedrijven komen voornamelijk problemen met de
milieukwaliteit en afvalstoffen voor (zie tabel 5.3.). Problemen met natuurlijke
hulpbronnen en produkten zijn niet aangetroffen. In paragraaf 7.3. wordt nader op
de samenhang tussen milieuproblemen en maatregelen ingegaan.
Samenvattend: naast bufferingsmaatregelen (veelal wettelijk verplicht) hebben
de bedrijven toch ook procesaanpassings- en produktaanpassingsmaatregelen (door 2
bedrijven) genomen. Daamaast zijn er ook externe maatregelen genomen; hoewel
deze, met uitzondering van die van Isolatiebedrijf, niet verreikend zijn, was dit toch
op voorhand niet te verwachten omdat bedrijven geneigd zijn eerst intern "orde op
zaken te stellen". Volgens March en Simon (1958) zijn managers niet snel geneigd
veranderingen door te voeren tenzij de zaken erg slecht gaan. Dan nog heeft het
doorgaan op vroegere paden de voorkeur en het zoeken naar alternatieven beperkt
zich tot traditionele bronnen en al eerder bedachte ideeen, In dit kader kan het
aangaan van interorganisationele verbindingen opgevat worden als het zoeken van
niet traditionele oplossingen (zeker voor het midden- en kleinbedrijf) en is het
verklaarbaar dat deze vorm van respons niet aangetroffen is in de onderzochte
bedrijven.
De analyse per kwadrant
In kwadrant 2 hebben de bedrijven beinvloedingsmaatregelen genomen zoals te
verwachten was; daamaast hebben ze ook beheersingsmaatregelen genomen. De
verklaring voor dit laatste is hierboven zojuist gegeven.
In kwadrant 3 voldoet Metaalbedrijf aan de verwachting; het bedrijf heeft beheersingsmaatregelen genomen en nauwelijks beinvloedingsmaatregelen. Meubelfabriek
daarentegen heeft ook een aanzienlijk aantal beinvloedingsmaatregelen genomen. Het
bedrijf is getypeerd als een gevorderde en de houding ten aanzien van milieuzorg is
innovatief. Meubelfabriek is een voorbeeld van een bedrijf dat meer doet dan op
grond van de situatie in de omgeving verwacht wordt en dus "verder kijkt dan zijn
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neus lang is".
Kwadrant

4 geeft een gedifferentieerd

zowel interne als externe maatregelen

beeld te zien. Boekdrukker

en Auto hebben

genomen, conform de verwachting.

Bedrijfs-

wagen en Drukwerk hebben nauweJijks externe maatregelen genomen en Verffabriek
heel weinig interne maatregelen.

Drie van de vijf bedrijven in dit kwadrant hebben

dus uitgaande van de theorie, te weinig maatregelen genomen.
De resultaten in de drie kwadranten overziend, Jijkt het conceptuele model in
de empirie

niet op te gaan. Alleen Metaalbedrijf,

maatregelen

die gezien de omgeving waarin zij functioneren te verwachten zijn. Het

model

kan echter ook anders worden

afhankelijke

opgevat

Auto en Boekdrukker

in die zin dat bedrijven

nemen
in een

omgeving in ieder geval externe maatregelen nemen; zij kunnen echter

ook interne maatregelen nemen. Voorts dat bedrijven in een onzekere omgeving in

ieder geval interne maatregelen nemen; maar zij kunnen ook externe maatregelen
nemen. In dat geval gaat het conceptuele model ook op voor Tabakfabriek,
briek, Isolatiebedrijf

en Meubelfabriek.

Dus voor meer dan de helft van het aantal

bedrijven is het theoretisch kader ook in de empirie van toepassing.
van het conceptuele

De afwijkingen

model zijn in kwadrant 4 te vinden, het kwadrant

bedrijven de minste keuzemogeJijkheden

Broodfa-

waarin de

hebben.

In kwadrant 4 zijn ook verschillen te constateren tussen de respons van bedrijven uit
dezelfde

bedrijfstak.

externe

(Boekdrukker

Vrijwel

hetzelfde

Boekdrukker

en Drukwerk

verschillen

iets meer) en interne (Boekdrukker

geldt voor Auto en Bedrijfswagen;

in het nemen

van

veel meer) maatregelen.
Bedrijfswagen

heeft geen

externe maatregelen genomen, Auto weI. In beide gevallen is het minst vergevorderde bedrijf een "beginner"

in termen van de Tussenevaluatie

een kandidaat/gevorderde.

De houding van de eerste categorie bedrijven

sief/offensief,

terwijl de verdergevorderde

en het andere bedrijf
is defen-

bedrijven innovatief en offensief zijn.

Op grond van de respons van de bedrijven op de milieuproblematiek

zijn er vier

groepen te onderscheiden:
- drie bedrijven in kwadrant 2 die tenminste externe maatregelen nemen;
- twee bedrijven in kwadrant 3 die tenminste interne maatregelen nemen;
- twee bedrijven in kwadrant 4 die zowel interne als externe maatregelen nemen;
- de groep van drie bedrijven waarop het theoretische

model niet van toepassing

lijkt.
Aan de hand van tabel 5.2. kan nagegaan worden of de groepen bedrijven dezelfde
kenrnerken

vertonen.

immers hetzelfde.

De omgevingssituatie

is voor

de onderscheiden

groepen
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Twee van de drie bedrijven in kwadrant 2 behoren tot dezelfde bedrijfstak
(Broodfabriek

en Tabakfabriek).

hun produktieproces

De drie bedrijven hebben een aantal zaken gemeen:

is procesproduktie,

zij zijn aile drie ISO gecertificeerd.

zij hebben veel veranderingen

Het meest in het oog lopende verschil is de

omvang van de bedrijven: Broodfabriek
dan Tabakfabriek
leeftijd

(1600 werknemers)

verschilt:

Isolatiebedrijf

is met 85 werknemers

en Isolatiebedrijf

aI 46 jaar;

bestaat

ongeveer 20 jaar oud (25 en 22 jaar). Tabakfabriek
den in termen van de Tussenevaluatie,
De overeenkomsten
aantal veranderingen,
De bedrijven

aanmerkeJijk kleiner

(1300 werknemers).
de andere

Ook de

twee zijn beide

en Isolatiebedrijf

zijn gevorder-

Broodfabriek een beginner/kandidaat.

in deze groep zijn dus te vinden in het produktieproces,

het

en de ISO-certificatie.
3, Metaalbedrijf

in kwadrant

en Meubelfabriek

een aantal z.aken gemeen. Beide behoren zij tot dezelfde bedrijfstak,
(serie)massaproduktie,

ondergaan en

hebben ook
produceren

zijn ongeveer 20 jaar oud en hebben met veel veranderingen

te maken gehad. Een bedrijf heeft een kwaliteitssysteem

en het andere is er mee

bezig. Ook hier geldt een verschil in de omvang van het bedrijf: Metaalbedrijf
200 werknemers,
In termen

terwijl Meubelfabriek

van de Tussenevaluatie

Meubelfabriek

heeft

aanmerkeJijk kleiner is met 40 werknemers.
is Metaalbedrijf

een beginner/kandidaat

en

een gevorderde.

De overeenkomsten
veranderingen,

in deze groep zijn te vinden in het produktieproces,

he! aantal

de leeftijd, en de bedrijfstak.

De groep bedrijven
voldoet

in

in kwadrant

(Auto en Boekdrukker)

4 die wei aan het theoretische

hebben hun produktieproces

model

(stukproduktie/serie-

stukproduktie)

gemeen, een ISO certificatie

veranderingen

gehad. Voorts is de omvang van de bedrijven vrijwel geJijk en zijn

zij beide kandidaat/gevorderde
leeftijd (Boekdrukker
De overeenkomsten
veranderingen,
een bedrijfsintem

onderzoek),
bezig.

Zij verschillen

in

is een jong bedrijf).

de ISO-certificatie,

het aantal werknemers

het aantal

en de voortgang m.b.t.

milieuzorgsysteem.

is, Drukwerk,

produktieproces,

in termen van de Tussenevaluatie.

in deze groep zijn te vinden in het produktieproces,

De drie bedrijven
toepassing

en zij hebben in de laatste jaren veel

in kwadrant
Verffabriek

4 waarop het theoretisch
en Bedrijfswagen,

model niet van

hebben een verschillend

verschillen in leeftijd (zij behoren wei tot de oudste bedrijven in dit

verschillen in omvang, een is ISO gecertificeerd

en twee zijn daar mee
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De overeenkomsten zijn te vinden in het aantal veranderingen in de ajgelopen jaren
en in het feit dat zij aIle drie beginners zijn in termen van de TussenevaIuatie.
Als de kwadranten met elkaar vergeleken worden vaIt op dat in elk kwadrant
aIle bedrijven te maken hebben gehad met een aantaI veranderingen in hun bedrijf in
de afgelopen jaren. Voorts dat het produktieproces per onderscheiden groep steeds
hetzelfde is, met uitzondering van de groep bedrijven die niet aan het theoretisch
model voldoet. Per kwadrant bekeken betekent dit dat de bedrijven in kwadrant 2 en
3 eenzelfde produktieproces hebben; de bedrijven in kwadrant 4 niet.
Geen enkele van de overeenkomsten binnen de kwadranten in de overige onderscheiden indicatoren komt in aIle kwadranten voor.
De aard van de veranderingen in de afgelopen jaren is voor de bedrijven in grote
lijnen hetzelfde; zij hebben te maken gehad met een nieuw gebouw, organisatiestructuurwijzigingen, overnames, forse investeringen, etc. De indicator produktieproces
blijft dus over aIs het gaat om verschillen tussen de kwadranten.
Het produktieproces in kwadrant 2 is getypeerd aIs procesproduktie. Volgens
Woodward (1965) is bij procesproduktie een organische organisatiestructuur te
verwachten. Het onderscheid organisch-mechanistisch is afkomstig van Burns en
StaIker (1961) en is in hoofdstuk 4 besproken. Een organische organisatie is een
flexibel georganiseerde organisatie, met weinig bureaucratie en hierarchie, met een
open oog voor de omgeving (Daft 1992). Door de flexibiliteit kan op veranderingen
in de omgeving ingesprongen worden. De drie bedrijven in dit kwadrant hebben
voornamelijk bedrijfsexterne motieven voor milieuzorg (zie tabel 6.5.); daarnaast
heeft met name Broodfabriek ook bedrijfsinterne motieven. Dit klopt met het open
oog voor de omgeving. In die zin is de respons op de omgeving door bedrijven in
kwadrant 2 te verklaren: zij nemen externe maatregelen gericht op de bei'nvloeding
van hun omgeving en interne maatregelen.
In kwadrant 3 is het produktieproces aIs (serie)massaproduktie getypeerd. Volgens
Woodward is daarbij een mechanistische organisatie te verwachten. Een mechanistische organisatie is een strak georganiseerd bedrijf met veel formele regels en
procedures en een formele hierarchie en is meer naar binnen gekeerd dan een
organische organisatie. De bedrijven in dit kwadrant hebben beide interne motieven,
naast exteme. Deze bedrijven nemen voornamelijk interne maatregelen, met
uitzondering van Meubelfabriek. In grote lijnen is de respons dus in overeenstemming met de bij massaproduktie te verwachten type organisatie.
Het produktieproces van Auto en Boekdrukker in kwadrant 4 is (seriej-stukproduktie. Woodward veronderstelt daar een organische structuur bij, met een flexibele,
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naar buiten gerichte blik. In die zin klopt de respons van Auto en Boekdrukker.
Beide hebben zij externe maatregelen genomen en beheersingsmaatregelen. De
motieven van Auto en Boekdrukker zijn zowel intern aIs extern (zie tabel 6.5.).
De produktieprocessen van de bedrijven in de groep die Diet aan het theoretisch
model. voldoet zijn verschillend georganiseerd; Het produktieproces van Verffabriek
is procesproduktie, dat van Drukwerk en Bedrijfswagen (serie)stukproduktie. Beide
produktievormen komen overeen met een organische structuur. Daarvan uitgaand
zouden bij Drukwerk en Bedrijfswagen meer externe maatregelen te verwachten zijn
geweest.
Het bovenstaande laat de volgende (voorzichtige) conclusie toe: in de
kwadranten 2 en 3 is de respons van bedrijven op de omgeving te begrijpen uit de
situatie in hun omgeving (onzekerheid en afhankelijkheid) en uit het type produktieproces. In kwadrant 4 zijn er verschillende typen produktieprocessen; dit betekent
dat de respons van de bedrijven niet te begrijpen is uit het produktieproces. In
kwadrant 4 is het dus vooraI de situatie in de omgeving die een verklaring vormt
voor de aard van de respons.
In dit case-studie onderzoek is met geringe aantaIlen bedrijven in de verschillende
kwadranten gewerkt; desondanks zijn duidelijke patronen te onderscheiden. Het is
aan te bevelen om op grotere schaal onderzoek te doen naar de relatie produktieproces-respons op de omgeving. Op grond van grootschaIiger onderzoek kunnen dan
uitspraken m.b.t. de aIgemene geldigheid van de hier gevonden patronen over de
samenhang tussen technologie en de respons op de rnilieuproblematiek gedaan worden. Door De Bruijn en Lulofs (1995) is weI de relatie tussen type produktieproces
en rnilieurelevante besluitvorming onderzocht; de aard van de te nemen rnilieumaatregelen is daarbij niet in de beschouwing betrokken.
De afwijkingen nader beschouwd
Tot nu toe is nog Diet ingegaan op de vraag waarom drie bedrijven afwijken van het
theoretisch model. Verffabriek, Drukwerk en Bedrijfswagen zijn aIle drie beginners
in termen van de TussenevaIuatie en de houding van het management ten opzichte
van rnilieuzorg is defensief/offensief, met uitzondering van Bedrijfswagen waar de
houding defensief is. Bij Verffabriek en Bedrijfswagen speelden persoonlijke
factoren geen rol in het komen tot milieuzorg (tabel 6.5.). Dit geldt weer niet voor
Drukwerk, waar weI sprake is van een persoonlijke betrokkenheid bij de totstandkoming van rnilieuzorg. Voor Bedrijfswagen geldt dat de overheid en de brancheorganisatie het bedrijf tot rnilieuzorg aangezet hebben, terwijl bij de overige twee
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bedrijven ook bedrijfsinteme motieven een rol hebben gespeeld. De overeenkomsten
zijn dus vooral te vinden in het feit dat de drie bedrijven beginner zijn in termen
van de Tussenevaluatie en in de voomamelijk defensieve houding. Het is aannemelijk dat deze factoren mede een verkiaring zijn voor het feit dat de drie bedrijven
(te) weinig milieumaatregelen getroffen hebben, gezien de situatie in hun omgeving.
In kwadrant 4 stelt de omgeving condities aan het handelen van bedrijven, er is een
maximale responsiviteit noodzakelijk.
Twee van de drie bedrijven hebben nog geen kwalititeitszorgsysteem maar
zijn er mee bezig. Dit gegeven kan ook bijdragen aan de verkiaring van de geringe
vorderingen op milieugebied. In de eerste evaluatie van de stand van zaken van
bedrijfsinteme milieuzorgsystemen (IVA 1991) is de relatie gelegd tussen milieuzorg
en andere vormen van "zorg". Uit die evaIuatie bleek dat bedrijven zonder ondememingsraad, zonder arbozorg en zonder kwaliteitszorg minder ver waren met de
ontwikkeling van een milieuzorgsysteem dan bedrijven die hieraan al veel aandacht
schonken. In het IVA-rapport is geconcludeerd dat milieuzorg in een minder
gunstige voedingsbodem valt naarmate ook andere onderdelen van de bedrijfsvoering
minder systematisch zijn georganiseerd.
Bij het vinden van een verdere verkiaring voor het Diet voldoen aan het
theoretisch model, kan ook naar de belemmeringen bij het nemen van milieumaatregelen gekeken worden. Bij de bespreking van de resultaten van de Tussenevaluatie
in hoofdstuk 2 zijn belemmerende factoren voor milieuzorg aan de orde gesteld.
Ais belemmerende factoren zijn onderscheiden:
- tijds- en capaciteitsproblemen;
- schaarste aan financiele middelen;
- mate van betrokkenheid op alle niveaus van het bedrijf;
- onzekerheid over ontwikkeling van overheidseisen;
- onzekerheid over belang toekomstige milieuzaken.
Niet alle belemmerende factoren zijn bij de onderzochte bedrijven aan de orde
gekomen. Toch hebben de gesprekspartners -ongevraagd- wei enig Iicht hierover
laten schijnen. Zo stelt Verffabriek dat bepaalde maatregelen (nog) Diet genomen
zijn door het ontbreken van tijd. Bij Bedrijfswagen wordt voor elke maatregel een
kostenplaatje gemaakt; daaruit blijkt dat sommige maatregelen te duur zijn. Drukwerk stelt dat "als men echt goed bezig wil zijn met milieu kost dat veel geld". De
onzekerheid over de ontwikkeling van overheidseisen weerspiegeJt zich bij de bedrijven in het feit dat men het moeilijk vindt om aan informatie over regelgeving te
komen. Bij Bedrijfswagen biedt de branchevereniging nogal eens uitkomst. Verffa-
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die het bedrijf

niet kan

waar het aan moet voldoen en men heeft te weinig informatie

Europese milieuregelgeving.

Drukwerk heeft hier geen problemen

over de

mee. OpvaIlend

is weI dat van de overige 7 bedrijven er 6 geen problemen hebben om aan informatie over milieuzaken te komen; men vindt dat er informatie voldoende is en/of men
weet goed hoe men aan de informatie moet komen.
Het bovenstaande

geeft aanleiding tot de volgende conclusie: de factoren tijd, geld

en informatie kunnen ook een verklaring vormen voor het feit dat de drie bedrijven
(te) weinig maatregelen genomen hebben. Dit gegeven gecombineerd

met de voorna-

melijk defensieve houding tegenover milieu verklaart waarom de bedrijven nag maar

In termen van beperkte rationaIi-

beginners zijn op weg naar een milieuzorgsysteem.

teit gesteld: de ondernemers van de drie bedrijven hebben een te beperkte cognitieve
capaciteit am de complexiteit

van de milieuproblemen

aan te kunnen pakken.

Dit

betekent dat wanneer de cognitieve capaciteit vergroot kan worden en de complexiteit verminderd,
de cognitieve

de ondernemers meer maatregelen zullen nemen. Dit vergroten van
capaciteit kan bijvoorbeeld

gereaIiseerd

worden door het inhuren of

meer gebruik maken van kennis van brancheorganisaties
of door de aanstelling van een milieucoordinator
complexiteit

van de milieuproblematiek

en Bedrijfsmilieudiensten,

in het bedrijf. Anderzijds kan de

verminderd worden door meer gerichte, dui-

delijker en tijdiger informatie van de overheid op dit punt. Vanuit dit gezichtspunt is
het zeer weI denkbaar
kwestie

dat het niet voldoen aan het theoretisch model slechts een

van tijd is. Op dit punt ligt er een duidelijke

brancheorganisaties

en Bedrijfsmilieudiensten.

Overigens is het vermeldenswaard
bedrijfstak

dat de bedrijven in kwadrant 4 aIle in een

zitten waar brancheorganisaties

(voor Boekdrukker

taak voor de overheid,

en Drukwerk),

VVVF (voor Verffabriek)

actief zijn op milieugebied.

hebben milieuzorghandboeken

en assisteren hun leden op het gebied van milieuzorg.
steuning bij Drukwerk,

Bedrijfswagen en Verffabriek

en de

uitgebracht en informeren
Blijkbaar heeft deze onder-

(nog) niet het gewenste effect

en/of zij staan er niet voor open. Het feit dat de branches
organisaties

Het KVGO

de BOV AG (voor Auto en Bedrijfswagen)

in kwadrant 4 actieve

hebben, kan een gevolg zijn van het inzicht van deze brancheorganisa-

ties in de onzekerheid

en afhankelijkheid

van de omgeving

van (veel) van de

bedrijven in hun branche.
In deze studie gaat het om milieumaatregelen
der vaIt ook het opstellen en implementeren
stuk 2 is de geschiedenis

die bedrijven treffen. Daaron-

van een milieuzorgsysteem.

en stand van zaken van bedrijfsinterne

In hoofd-

milieuzorg

uitge-
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breid besproken.

In tabel 7.1. is voor elk bedrijf de typering uit de Tussenevaluatie

In dit onderzoek zijn geen "inactieven" opgenomen; drie bedrijven zijn

aangegeven.
beginner,

drie bedrijven gevorderde,

vorderde.

Opvallend is dat deze categorieen

Diet geheel samenbangen
maatregelen

twee beginoer/kandidaat

en twee kandidaat/ge-

door de kwadranten heenlopen en ook

met het aantal getroffen maatregelen of met het feit of de

intern dan wel extern zijn. Over de drie beginners kan gezegd worden

dat zij weinig maatregelen

getroffen

hebben;

in deze categorie

hangt het aantal

genomen maatregelen samen met de typering uit de Tussenevaluatie.

Voor het totaal

van de tien bedrijven geldt echter dat het hebben van een milieuzorgsysteem

nauwe-

lijks verklarende waarde heeft voor het milieugedrag van bedrijven.
Op grond van de analyse in deze paragraaf kunnen de in hoofdstuk 4 geformuleerde stellingen 3 tot 7 beantwoord worden. Stelling 3, 4, 5 en 6 hebben ieder
betrekking

op de relatie tussen de positie in de Aldrich-matrix

en het type respons:

intern en/of extern.
In stelling 3 wordt gesteld dat bedrijven

in kwadrant

1 weinig interne en weinig

externe maatregelen zullen nemen. WeI is een beperkt aantal beheersingsmaatregelen
te verwachten.

Deze stelling kan Diet beantwoord

bedrijven wat de milieu-omgeving

worden omdat geen van de case-

betreft, in kwadrant 1 gesitueerd is.

Stelling 4 heeft betrekking op kwadrant 3 met een hoge onzekerheid en een lage afhankelijkbeid;

de verwachting

is dat in die situatie de respons beheersing

Deze stelling gaat in dit onderzoek bij de case-bedrijven
kwadrant

3 nemen in ieder geval beheersingsmaatregelen,

za1 zijn.

op. De twee bedrijven

in

maar ook beinvloedings-

maatregelen.
Stelling 5 betreft kwadrant 2; bij een lage onzekerheid en een hoge afhankelijkbeid
wordt beinvloeding

verwacht.

Ook deze stelling klopt voor de case-bedrijven.

drie bedrijven in dit kwadrant nemen in ieder geval externe maatregelen,

De

maar ook

interne.
Stelling 6 gaat over kwadrant 4, waar een respons van beheersing en beinvloeding
verwacht

wordt gezien de hoge onzekerheid

en hoge afhankelijkbeid.

In dit kwa-

drant zitten 5 bedrijven waarvan er 3 Diet de verwachte respons te zien geven. Deze
stelling gaat dus Diet op voor de case-bedrijven.
van het theoretisch model van de 3 bedrijven

De verklaring

voor de afwijking

ligt in het feit dat deze weinig tijd,

geld en informatie (over)hebben voor het nemen van milieumaatregelen.

Voorts heb-

ben zij een defensieve houding en zijn zij beginner in termen van de Tussenevaluatie. In grote lijnen is het in hoofdstuk 4 geconstrueerde
empirie aangetroffen.

theoretische

model in de

De respons van de bedrijven op de milieuproblematiek
Stelling 7 luidt als volgt: "Bij de beinvloedingsrespons
tieve strategie te verwaehten

Deze stelling gaat zondermeer

gen;

zijn niet aangetroffen

deze

is eerder een coopera-

dan een eoneurrentiestrategie

bindingen".
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en interorganisationele

op voor de interorganisationele

bij de ease-bedrijven.

Concurrentiestrategieen

komen wel voor, in de vorm van adverteren met een milieuvriendelijk(er)
Zij komen minder voor dan de cooperatieve
worden

veel toegepast,

strategieen,

bindin-

Cooperatieve

al is de aard van de samenwerking

produkt.
strategieen

niet altijd vergaand.

Stelling 7 gaat dus op in de empirie.

7.3.

Herstel van de fit bedrijf-omgeving?
In deze paragraaf wordt nagegaan of de respons van bedrijven gerieht is op

het herstel van de fit tussen bedrijf en omgeving. De respons is eerder gedefinieerd
als het in overeenstemming

brengen van de activiteiten van een organisatie

omgeving waarin deze opereert.

In de voorafgaande

hoofdstukken

met de

is de milieupro-

blematiek besproken (hoofdstuk 5) en de respons van bedrijven daarop in dit hoofdstuk. Om te kunnen beoordelen
tussen de milieuproblemen

of de fit hersteld is wordt er een relatie gelegd

van de easebedrijven

(tabel 6.5.) en de maatregelen

(tabel 5.3.), de druk van de aetoren

die bedrijven genomen hebben (dit hoofdstuk

tabel

7.1.) in tabel 7.2. Gekeken wordt of de maatregelen gericht zijn op het verminderen
van de milieuproblemen

en op het tevreden stellen van de aetoren. Aan de hand van

deze analyse kan stelling 8 waarin deze relatie verwoord is, beantwoord worden.
Dit kan als volgt weergegeven worden.

figuur 7.1. Veronderstelde
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Milieuproblemen

zijn pas problemen als een bepaald milieugevolg van een activiteit

als negatief ervaren wordt (zie hoofdstuk 2). Dat betekent dat er een relatie bestaat
tussen

actoren en milieuproblemen.

Verondersteld

wordt dat interne

gericht zijn op het oplossen van de milieuproblemen

maatregelen

en externe maatregelen

op het

tevreden stellen van de actoren die het milieu op de agenda van bedrijven brengen.
Uit de tabel blijkt dat de beheersingsmaatregelen
verminderen

van de milieuproblemen

altijd gericht zijn op het
In alle gevallen

van het betreffende bedrijf.

zijn de interne maatregelen gericht op een of meerdere milieuproblemen.
dragen de interne maatregelen

Daamaast

ook bij aan het tevreden stellen van actoren die het

milieu op de agenda van de bedrijven brengen; zo zijn de maatregelen veelal gericht
op het voldoen aan overheidseisen.

Dat dit met name geldt voor end-of-pipe maatre-

gelen ligt voor de hand, omdat deze veelvuldig
schreven

worden.

Daarnaast

vloeien veel beheersingsmaatregelen

en/of handboeken van brancheorganisaties,
organisaties

"tevreden

stellen",

zijn interne maatregelen

in de Wet Milieubeheer

voorge-

voort uit audits

zodat deze maatregelen ook de branche-

Bij Tabakfabriek,

Isolatiebedrijf

en Meubelfabriek

genomen ter beperking van de stankoverlast

waardoor

aan

de eisen van de omwonenden tegemoet gekomen wordt.
Externe maatregelen zijn gericht op beinvloeding van de omgeving; het ligt voor de
hand dat deze maatregelen

gericht zijn op die actoren die het milieu op de agenda

van een bedrijf brengen. Nu hoeft dit niet voor alle externe actoren te gelden. Een
bedrijf dat bijvoorbeeld

door zijn concurrenten

door zijn milieuhandelen

de concurrenten

tot milieuzorg

aangezet wordt, zal

niet tevreden stellen. Deze zijn wellicht

eerder gebaat bij het uitblijven van milieumaatregelen.
Uit de tabel blijkt dat het "tevreden stellen" bij de helft van de onderzochte
yen niet het geval is. Voor
Drukwerk,

Isolatiebedrijf

Broodfabriek

en Meubelfabriek

en Verffabriek

bedrij-

en gedeeltelijk

voor

geldt dat de beinvloedingsmaatregelen

gericht zijn op actoren die de milieuproblematiek

bij hen op de agenda brengen. Bij

de andere vijf bedrijven zijn de externe maatregelen op andere actoren gericht, met
uitzondering

van de overheid die door deze bedrijven indirect beinvloed wordt.

Zes bedrijven

hebben beinvloedingsmaatregelen

getroffen

gericht

geen

op het milieubeleid

hebben;

het zijn

invloed

Tabakfabriek,

Boekdrukker,

uitgeoefend

Metaalfabriek,

Meubelfabriek en Auto.

op actoren

die

Broodfabriek,
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Figuur 7.1. moet er als gevolg van het bovenstaande nu als volgt uitzien.
figuur 7.2. Samenhang actoren, milieuproblemen

en milieumaatregeien

actoren

-----------:>~

brengen geen milieuproblemen op agenda

actoren

-----------'>~

milieuproblemen

(beinvloeding) e

me

int

e (beheersing)

maatregelen

Het feit dat bedrijven maatregelen nemen die niet gericht zijn op actoren die het
milieu op de agenda brengen en ook maatregelen nemen gericht op actoren die het
milieu niet bij hen op de agenda brengen, kan o.a. verklaard worden uit de beperkte
rationaliteit van ondememers. Door ontoereikende informatie en onvolledig inzicht
in de milieuproblematiek, is het voor hen niet altijd duidelijk wie bepaalde milieuproblemen op de agenda brengt en welke oplossingen noodzakelijk en mogelijk zijn.
Uit tabel 7.2. blijkt weer de speciale positie van de overheid. De beheersingsmaatregelen van alle bedrijven zijn op de overheid gericht. Hetzelfde geldt
voor de beinvloedingsmaatregelen: ook deze zijn op de overheid gericht, al is er een
aantal dat indirect de overheid beinvloedt. Deze gerichtheid op de overheid is te
verwachten omdat deze actor in alle gevallen het milieu op de agenda van de bedrijyen brengt.
Stelling 8 luidt: "Beheersingsmaatregelen zijn gericht op het verrninderen van
milieuproblemen; beinvloedingsmaatregelen zijn gericht op het tevreden stellen van
de actoren die het milieu op de agenda van de bedrijven brengen". Op grond van
figuur 7.2. kan geconcJudeerd worden dat stelling 7 voor de beinvloedingsmaatregelen maar ten dele opgaat. Het tevreden stellen van actoren kan zowel door beheersings- als beinvloedingsmaatregelen, afbankelijk van het milieuprobleem. Concrete
milieuproblemen zoals stankoverlast zijn door interne maatregelen (e.o.p., ingrepen
in het produktieproces, andere grondstoffen) op te lossen en nier door beinvloeding
van de omwonenden die het probleem zichtbaar gemaakt hebben voor een bedrijf.
Problemen zoals bijvoorbeeld het terugdringen van afval lenen zich meer voor
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samenwerking

met aetoren (toeleveranciers,

De eonclusie

van deze paragraaf

genomen

maatregelen

maatregeIen;

afnemers).

kan zijn dat de fit bedrijf-omgeving

hersteld wordt.

Dit gebeurt voornamelijk

bemvloedingsmaatregelen

zijn gedeeltelijk

door de

door beheersings-

gericht

op het tevreden

stellen van aetoren in de omgeving. Deze maatregelen zijn in een aantal gevallen op
actoren

gericht die het milieuprobleem

niet op de agenda van bedrijven

gebracht

hebben.

7.4.

Conclusie
In dit hoofdstuk zijn twee zaken aan de orde gesteld; in de eerste plaats de

res pons van bedrijven op hun omgeving en in de tweede plaats het herstel van de fit
tussen bedrijf en omgeving als gevolg van milieumaatregelen.
betrokken

bedrijven hebben interne maatregelen

bufferingsmaatregelen,

maar ook veranderingen

latie met informatie,

imitatie,

ABe in het onderzoek

genomen. Dit zijn in alle gevallen
in de organisatiestructuur,

procesaanpassingen

manipu-

en produktverbeteringen.

Ook

hebben alle bedrijven op een na externe maatregelen getroffen, zoals onderhandelen,
adverteren,

lobbyen, en samenwerken.

tionele bindingen

Verreikende

zijn niet aangetroffen

bedrijven heeft wel concurrentiestrategieen

maatregelen zoals interorganisa-

bij de onderzochte
ontwikkeld.

bedrijven.

Een aantal

Bij een bedrijf is sprake van

integraal ketenbeheer.
De door de bedrijven genomen maatregelen
respons op grond van de Aldrich-matrix.
over de verschillende

komen overeen met de te verwachten

De in hoofdstuk 4 geformuleerde

kwadranten van de Aldrich-matrix

stellingen

gaan met uitzondering

van

kwadrant 4 in de empirie op. In kwadrant 4, het kwadrant met hoge onzekerheid

en

hoge afhankelijkheid,

en

beinvloedingsrespons
beginner

wordt door 3 van de

zijn in termen van de Tussenevaluatie

informatie

5 bedrijven niet een beheersings-

genomen. Dit wordt veroorzaakt

door het feit dat de bedrijven

en als zodanig weinig tijd, geld en

(over) hebben voor het nemen van milieumaatregelen.

gesteld dat deze als gevolg van beperkte rationaliteit
een kwestie

van tijd is; zodra betere en duidelijker

In dit hoofdstuk is

veroorzaakte
informatie

situatie wellicht
van de overheid

afkomstig is, is dat stuk onzekerheid voor deze bedrijven weggenomen
complexiteit

problematiek).

Daarnaast kunnen brancheorganisaties

(verkleining

en Bedrijfsmilieu-

diensten de beperking in tijd wegnemen (vergroten cognitieve capaciteit).
Op grond van de respons op de milieusituatie
scheiden.
omgeving,

zijn vier groepen bedrijven

onder-

Bij een nadere analyse van deze groepen bleek dat naast de situatie in de
de produktietechnologie

een onderscheidend

criterium is in het verklaren

De respons van de bedrijven op de milieuproblematiek
van het verschil tussen de kwadranten.
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Omdat met een gering aantal bedrijven ge-

werkt is, is de aanbeveling gedaan om meer onderzoek te doen naar de relatie produktieproces-respons

op de milieuproblematiek.

Op grond van de gegevens in tabel 7.1 is geconstateerd
implementatie

van een milieuzorgsysteem

verkeert,

dat het stadium waarin de

nauwelijks

verklarende

waarde

heeft voor het feitelijk milieugedrag van bedrijven.
In het tweede deel van dit hoofdstuk is bekeken of de getroffen milieumaatregelen gericht zijn geweest op het hers tel van de fit tussen bedrijf en omgeving.
Daartoe is een relatie gelegd tussen de milieuproblemen

van de case bedrijven,

de

druk die de actoren uitoefenen en de maatregelen die de bedrijven genomen hebben.
Uit de analyse is gebleken
verminderen

dat beheersingsmaatregelen

van de milieuproblemen

aan het tevreden

altijd gericht

zijn op het

van de bedrijven. Daarnaast dragen zij ook bij

stellen van de actoren die het milieu op de agenda

hebben. Beinvloedingsmaatregelen
de actoren die de milieuproblemen

gebracht

zijn niet altijd gericht op het tevreden stellen van
op de agenda brengen.

Zij zijn ook gericht op

actoren die dat niet doen. Met deze bevinding is stelling 8 gedeeltelijk bevestigd.
De maatregelen,

intern en extern, zijn in alle gevallen gericht op de overheid als

actor. Dit spoort met de constatering
belangrijkste
veroorzaakt.

in vorige hoofdstukken

actor is en in de omgeving

dat de overheid

van bedrijven complexiteit

de

en dynamiek
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8

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN
SLOTBESCHOUWING

8.1.

Inleiding
De aanleiding voor dit onderzoek was de interesse in het milieuhandelen

bedrijven. Onderzoek naar dit milieuhandelen verkeert nog in een relatiefpril

van

stadium.

Hoewel alom erkend wordt -ook door bedrijven zelf- dat bedrijven een taak hebben in
het oplossen van milieuproblemen,

staat bij veel bedrijven de milieuproblematiek

hoog (genoeg) op de agenda. De bedrijven die wei een milieubeleid

niet

voeren, zijn

onderwerp van deze studie. Hoe kan hun milieuhandelen verklaard worden? Waarom
kiezen zij voor bepaalde milieumaatregelen?

Speelt de omgeving daarbij een (belang-

rijke) rol? In deze studie wordt uitgegaan van het congruentiedenken:

er moet een

zekere afstemming zijn tussen organisatie en omgeving wil een organisatie succesvol
zijn. De organisatie en de omgeving moeten op een of andere manier bij elkaar passen;
een "fit" tussen omgeving
veranderingen

en organisatie

is wenselijk en noodzakelijk.

optreden in de relatie organisatie-omgeving,

Indien er

moet de fit weer hersteld

worden. Het milieu als exteme factor vormt een nieuw probleem voor bedrijven, dat
tot veranderingen

in de relatie bedrijf-omgeving

leidt. In het eerste deel van de

probleemstelling

wordt op deze veranderingen

gedoeld; in het tweede stuk van de

probleemstelling

wordt de vraag gesteld met welk type milieumaatregelen

de fit tussen

bedrijf en omgeving hersteld kan worden.
Met deze aanpak wordt geabstraheerd van het proces van besluitvorming binnen
bedrijven;

dat betekent

dat de zogenaaamde

structuurbenadering

Daardoor is de hier gevolgde aanpak noodzakelijkerwijs
milieuhandelen

van bedrijven.

Deze particle benadering

aangevuld worden met andere partiele verklaringsmodellen,
en strategische
beschouwd
Have

keuzebenadering,

beperkte

rationaliteit.

kan in een later stadium
zoals de procesbenadering

waarin beslissingsprocessen

worden en waarin het actorperspectief

1993, Bouma

wordt gevolgd.

een partiele verklaring van het

binnen

organisaties

een centrale plaats inneemt (Ten

1995). In deze studie wordt uitgegaan

van actoren met een

Ondememers kunnen als gevolg van de hoeveelheid informatie,

hun beperktheid in tijd, beperkingen in mogelijkheden om voorkeuren te ordenen, geen
rationele beslissingen
capaciteiten

nemen. Er is sprake van een discrepantie

van ondememers

geconfronteerd

en de complexiteit

tussen de cognitieve

van de problemen

waarmee

zij

worden. Daardoor is hun gedrag "satisfying" in plaats van "maximiz-

ing". Voor het oplossen van milieuproblemen door bedrijven wordt dus niet uitgegaan
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van het in de milieu-economie
Het vertrekpunt

gehanteerde uitgangspunt van rationele actoren.

in deze dissertatie is de organisatietheorie

over de omgeving van

bedrijven en de respons van bedrijven op ontwikkelingen in hun omgeving. De achterliggende bedoeling van deze studie is enerzijds het gebruik van theorieen en concepten
uit de organisatieliteratuur
mogelijke

oplossingen

als hulpmiddel bij het inzicht krijgen in en het vinden van

voor de milieuproblematiek

van bedrijven

integratie van het milieu-aspect in de organisatietheorie.
weliswaar

De milieuproblematiek

als een nieuwe factor in de bedrijfsvoering

factor milieu in de bedrijfsvoering

en anderzijds

de

wordt

erkend, maar integratie van de

en theorievorming

is slechts mogelijk als gebruik

gemaakt wordt van bestaande theorieen, concepten en instrumenten uit de organisatieen managementliteratuur.
samengevat

In dit hoofdstuk: worden de resultaten

van deze studie

aan de hand van de drie centrale deelvragen waarin de probleemstelling

was opgesplitst. Deze waren:
- hoe ziet de milieuproblematiek

van bedrijven er uit?;

- hoe is de omgeving van bedrijven te karakteriseren
de integrale bedrijfsomgeving

(vanuit de theorie) en hoe zien

en de milieubedrijfsomgeving

er voor de bestudeerde

bedrijven uit?;
- wat zijn de responsmogelijkheden

van bedrijven m.b.t. hun omgeving en hoe zien

deze er uit voor het milieubeleid van bedrijven?
Deze vragen komen in de eerstvolgende

drie paragrafen

aandacht besteed wordt aan de beantwoording
laatste paragraaf
relevantie

wordt teruggeblikt

van dit proefschrift

aan bod, waarbij tevens

van de geformuleerde

op de wetenschappelijke

stellingen. In de

en maatschappelijke

en worden suggesties voor nader onderzoek geformu-

leerd.
8.2.

De mHieuproblematiek
De milieuproblematiek

van bedrijven
van bedrijven is beschreven aan de hand van de milieu-

functies, de gebruiksmogelijkheden
gebruiksmogelijkheden
produktieproces.

van het milieu voor bedrijven.

Het milieu heeft

voor bedrijven aan de input-, throughput- en outputkant van het

Op deze plaatsen ontstaan tegelijkertijd

studie zijn milieuproblemen

milieuproblemen.

In deze

van bedrijven conform de genoemde indeling getypeerd als

problemen met natuurlijke hulpbronnen,
In figuur 8.1. is dit weergegeven.

milieukwaliteit en afvalstoffen en produkten.

Samenvatting,
figuur 8.1. Milieuproblemen

conclusies en slotbeschouwing

van bedrijven

natuurlijke hulpbronnen

energiegebruik
grondstofgebruik
(grond)water

milieukwaliteit

bodemverontreiniging
waterverontreiniging
luchtverontreiniging
stank
straling
geluidsoverlast
aantasting externe veiligheid

afvalstoffen

chemisch afval
bedrijfsafval

produkten

afval na gebruik
overige milieu-aspecten

v66r
en
tijdens
produktieproces

tijdens
en na
gebruiksfase
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tijdens gebruik

van bedrijven kunnen voor bedrijven zeIf, maar ook maatscbappeIijk

grote consequenties

hebben. Problemen aan de inputkant met natuurlijke huipbronnen,

kunnen gevolgen hebben voor het voortbestaan van bedrijven. Enerzijds dragen bedrijyen door energiegebruik

bij aan de milieuvervuiling en door bet gebruik van grondstof-

fen aan uitputting van eindige voorraden; anderzijds is voor bedrijven een betrouwbare
toegang tot brandstofvoorraden
zakelijk (voorbeelden:
Maas).

Problemen

problemen.

en continuiteit in de aanvoer van grondstoffen nood-

tropisch hardhout, de mogelijkbeden

met de milieukwaliteit

De door bedrijven

om grind te winnen in de

zijn in eerste instantie maatschappelijke

veroorzaakte

emissies worden

afgewenteld

op de

samenleving. Met name door wet- en regelgeving worden bedrijven zelf ook geconfronteerd met de gevolgen van hun emissies. Bodemverontreiniging

bijvoorbeeid kan tot

aanzienlijke

terwijl

financiele

consequenties

leiden voor bedrijven,

regeigeving restricties gelegd worden aan o.a.luchtverontreiniging,
maatregelen
geaccepteerd;

moeten nemen. Stank en geluidsoverlast

via wet- en

waardoor bedrijven

worden door de omgeving Diet

ofwel bedrijven nemen daardoor zelf het initiatief om deze problemen op

te lossen of zij worden daartoe door de overheid

gedwongen.

Ook de afvoer en
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verwerking

van chemisch en bedrijfsafval

kunnen tot grote financiele

offers voor

bedrijven leiden. De conclusie is dat mede door bedrijven zelf veroorzaakte milieuproblemen voor hen financiele problemen maar zeker ook continuiteitsproblemen

met zich

mee (kunnen) brengen.
De omvang van de milieuproblematiek

en de gewenste bijdrage ter vermindering daar-

van door bedrijven, is geTIlustreerd aan de hand van de Integrale Milieu Taakstellingen
voor vier bedrijfstakken.

In deze Integrale Milieu Taakstellingen is per "ver"thema uit

het NMP aangegeven welke reducties in milieubelasting gerealiseerd moeten worden.
Daaruit blijkt dat van de bedrijven in deze bedrijfstakken een aanzienlijke inspanning
gevraagd

wordt. De ambitieuze doelstellingen

kunnen alleen bereikt worden door

samenwerking en overleg tussen overheid en bedrijven. Deze samenwerking heeft vorm
gekregen in het doelgroepenoverleg.

Voorts is de bedrijfsinteme

een illustratie van de gezamenlijke verantwoordelijkheid
De in dit onderzoek betrokken
milieukwaliteit

van overheid en bedrijfsleven.

10 bedrijven hebben alle problemen

met de

(emissies naar lucht) en afvalstoffen. Het merendeel van de bedrijven

heeft ook met bodem- en waterverontreiniging
Problemen

milieuwrg(systemen)

met de belangrijkste

grondstoffen,

te maken en met chemisch
in de zin van uitputting

moeilijk beschikbaar zijn en problemen met produkten,

afval.

of niet of

komen niet voor bij de case

bedrijven. AIle bedrijven veroorzaken een of meerdere milieuproblemen;

deze proble-

men moeten opgelost dan weI verminderd worden om de fit tussen bedrijf en omgeving
te herstellen.
Van de 10 bedrijven zijn er 3 te typeren als een beginner, dat wil zeggen zij hebben
geen volledig milieuzorgsysteem,

maar beschikken over een klein aantal elementen.

Twee bedrijven zijn iets verder en zijn getypeerd als tussen beginner en kandidaat in,
twee bedrijven zijn te typeren als kandidaat/gevorderde,

terwijl3 bedrijven gevorderden

zijn. Deze laatste categorie heeft een milieuzorgsysteem

en treft veel milieumaatre-

gelen. Inactieven, bedrijven die geen of nauwelijks maatregelen treffen en niet aan een
milieuzorgsysteem
dit onderwek

werken, komen in dit onderzoek niet voor. Dit betekent dat alle in

opgenomen bedrijven "werken" aan de vermindering

ring van de milieuproblematiek.

van de verminde-

Er is echter een verschil in intensiteit in de mate

waarin bedrijven de problemen trachten op te lossen. Onder de case-bedrijven
beginners in termen van de Tussenevaluatie.
hebben geen milieuzorgsysteem.
en de gevorderden)

zijn 3

Zij nemen weinig milieumaatregelen

en

Voor deze beginners (maar ook voor de kandidaten

is het door hun beperkte rationaliteit niet duideJijk welk milieuge-

volg van hun activiteiten als negatief ervaren wordt. Bovendien is de aard en omvang
van de milieuproblematiek

niet altijd bekend, evenmin als de oplossingsmogelijkheden
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daarvoor. Daardoor nemen zij niet alle maatregelen die noodzakelijk zijn. Op termijn
kan zo'n houding consequenties met zich mee brengen in de vorm van strenge(re) overheidsmaatregelen,

afnemende vraag van afnemers, concurrenten die al veel verder zijn,

etc. Zowel vanuit de overheid als vanuit bijvoorbeeld brancheorganisaties

en intermedi-

aire organisaties zou het zich naar buiten richten van bedrijven gestimuleerd

moeten

worden. Daarmee komt het in de volgende paragraaf te behandelen begrip omgeving
van bedrijven in de schijnwerpers.
8.3.

De (milieu)omgeving

van bedrijven

Sinds het hoogtepunt in de jaren 70 is het onderzoek naar de relatie omgevingorganisatie afgenomen, zo ook naar de operationalisering
operationaliseren

van het begrip omgeving. Het

bleek moeilijk; er is veel literatuur over en er zijn veel empirische

studies verricht, maar een algemeen aanvaarde operationalisering
voorhanden.

In deze studie heeft de begripsvaliditeit

en definiering is niet

veel aandacht gekregen; veel tijd

is besteed aan de constructie van begrippen aan de hand waarvan de omgeving van
bedrijven gekarakteriseerd kan worden. De uiteindelijk gebruikte begrippen onzekerheid
en afhankelijkheid vormen een zo goed mogelijke afspiegeJing van de daadwerkelijk
onderzoeken verschijnselen.
bedrijfsomgeving

Met de gekozen operationalisering

te karakteriseren.

Dit bleek ook mogelijk voor de "milieu "bedrijfs-

omgeving. De gehanteerde operationalisatie
opgenomen,

zodat repliceerbaarheid

beinvloeden

en meetmethode is uitgebreid in bijlage 4

van het onderzoek mogeJijk is.

In eerste instantie is het onderscheid
kenmerkende

te

en meet methode is de

organisatie-omgeving

nader beschouwd;

het

onderscheid is het feit dat de externe omgeving door een organisatie te
is, maar niet te beheersen.

Interne delen van de organisatie zijn daaren-

tegen wei te beheersen. Beheersen betekent dat het management zeggenschap heeft over
actoren en factoren; het management stelt zelf normen en beschikt over middelen om
die normen af te dwingen. Dit onderscheid

tussen beheersen en beinvloeden

is dus

bepalend voor welke actoren wel en welke niet tot de organisatie gerekend kunnen
worden. De omgeving is gekarakteriseerd

aan de hand van de dimensies onzekerheid,

voortkomend uit de organization field benadering van de omgeving en afhankelijkheid,
voortkomend

uit de resource dependence benadering.

de visie op de taakomgeving
hulpbronnen.

De dimensies vloeien voort uit

van bedrijven als bron van informatie en als voorraad

De mate van onzekerheid

en afhankelijkheid

wordt bepaald door een

aantal indicatoren; in dit onderzoek zijn complexiteit en dynamiek indicatoren van de
dimensie onzekerheid en capaciteit en verde ling indicatoren van de dimensie afhankelijkheid.
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Met de beschreven operationalisaties

is de omgeving van de 10 case bedrijven

gemeten. Eerst is dit voor de integrale omgeving gedaan, d. w .z. voor alle actoren en
invloeden in de taakomgeving waarmee bedrijven te maken hebben. Vervolgens is dit
voor de milieucomponent

in de taakomgeving

gedaan; voor alle actoren die geanaly-

seerd zijn in de integrale omgeving is nagegaan of deze vanuit milieu-oogpunt

ook

relevant zijn. Met andere woorden of de actoren druk of invloed op het bedrijf uitoefenen om tot milieuhandelen
De complexiteit,

dynamiek,

over te gaan.
capaciteit en verdeling zijn bepaald en ingevuld in de

Aldrich-matrix

met op de assen de dimensies afhankelijkheid

Aldrich-matrix

wordt de mate van keuzevrijheid van het handelen van bedrijven in een

bepaalde omgeving weergegeven.

en onzekerheid.

Vanwege het belang van de Aldrich-matrix

In de
wordt

deze nog eens weergegeven.

tabel 8.1. Condities die de responsiviteit van organisaties beinvloeden
afhankelijkheid
laag

hoog

1
maximale vrijheid La. v. belaag
perkingen van de omgeving:
laagste mate van responsiviteit

2
intermediaire positie: organisatie
heeft weinig bewegingsvrijheid
maar omgeving is voorspelbaar

onzekerheid
hoog

3
intermediaire positie: de omgeving is niet voorspelbaar
maar er is bewegingsruimte

4

minimale vrijheid t.a.v. beperkingen van de omgeving: grootste mate van responsiviteit

Bron: Aldrich 1979
In een omgeving met een hoge onzekerheid en een hoge afhankelijkheid hebben
bedrijven een minimale vrijheid ten aanzien van de beperkingen van de omgeving; een
grote mate van responsiviteit is te verwachten.
lage afhankelijkheid

In een situatie van lage onzekerheid en

is geen hoge mate van responsiviteit te verwachten.

Nu de onzekerheid en afhankelijkheid

van de omgeving van de case-bedrijven

gemeten is, kan stelling 1 beantwoord worden.
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Stelling 1 luidt:
De milieu-omgeving
met hoge onzekerheid

van bedrijven

kan getypeerd worden als een omgeving

en afhankelijkheid.

Op grond van de analyse in hoofdstuk 6 zijn de bevindingen als volgt. Het blijkt dat
de milieu-omgeving

van de meerderheid van de onderzochte bedrijven niet complex is.

Dat wit zeggen dat slechts een gering aantal van de in de taakomgeving onderseheiden
actoren milieudruk uitoefent op de onderzoehte bedrijven. In alle gevallen oefent de
overheid druk uit en afhankelijk van het type bedrijf, oefenen de afnemers, toeleveraneiers, eoneurrenten

en omwonenden

druk uit. Bij geen enkel bedrijf oefenen alle

beschouwde actoren druk uit. In de integrale omgeving is er weI sprake van complexiteit; alle bedrijven hebben te maken met de beschouwde actoren. Ais bedacht wordt dat
de milieu-omgeving een subomgeving van de integrale omgeving is, is dit resultaat voor
de hand liggend. Bedrijven hebben in hun omgeving meer aan hun hoofd dan alleen
milieuzaken.
De milieu-omgeving

van de onderzochte bedrijven is wel dynamisch.

Het merendeel

van de bedrijven heeft te maken met een dynamische omgeving, veroorzaakt
dynamiek van de overheid en de technologie.

door de

De integrale omgeving is voor minder

bedrijven dynamiseh dan de miIieu-omgeving.
Uit de combinatie

van eomplexiteit

en dynamiek volgt dat de onzekerheid

in de

omgeving voor 7 van de 10 bedrijven hoog is. Vergeleken met de integrale omgeving
waar de onzekerheid in de omgeving voor 6 bedrijven hoog is en voor 4 laag, is de
milieu-omgeving

voor meer bedrijven onzeker dan de integrale omgeving.

Wat de afhankelijkheid betreft is de situatie als voIgt. Zowel in de integrale situatie als
in de milieu situatie is de afhankelijkheid

van de omgeving voor de meerderheid van de

bedrijven hoog.
Uit de Aldrich-matrix

voor de milieu-omgeving

blijkt dat in de eel lage onzekerheid,

lage afhankelijkheid,

geen enkel bedrijf gesitueerd

is. Dit is wel het geval als de

omgeving integraal beschouwd wordt. Dit betekent dat he! milieu altijd condities aan
he! handelen
keuzevrijheid.

van bedrijven

stelt. In 5 van de 10 gevallen

is er een minimale
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tabel 8.2. De Aldrich matrix voor de milieu-omgeving

AFHANKELIJKHEID

laag

tamelijk laag

tamelijk

hoog

hoog

2

1
laag

tabakfabriek

tamelijk
laag

broo4fabriek

iso/atiebedrijf

ONZEKERHEID
4

3
tamelijk
hoog

metaalbedrijf

bedrijfi;wagen

boekdrukker
drukwerk
auto

hoog

verffabriek

meubelfabriek

Stelling 1 gaat op voor de helft van de bedrijven.

De andere helft van de bedrijven

functioneert in een omgeving met Of een lage onzekerheid Of een lage afuankelijkheid.
Geen enkel bedrijf zit in een omgeving met tegelijkertijd een lage onzekerheid en een
lage afhankelijkheid.

Voor de andere helft van de bedrijven

gaat de stelling dus

gedeeltelijk op.
Naar aanleiding van stelling 1 en de bevindingen
opmerkingen te maken. Gebleken is dat de milieucomponent

daarover zijn de volgende
in de omgeving bedrijven

aanzienlijke restricties aan het handel en oplegt. Dit betekent dus dat het milieu tot een
verstoring van de fit tussen bedrijf en omgeving leidt en dat de noodzaak om maatregelen te nemen om het evenwicht te herstellen groot is. Geen enkel bedrijf kan het zich
permitteren niet in overeenstemming

met zijn omgeving te leven. Het negeren van een

druk uit de omgeving kan tot sancties aanleiding geven. Of het nu de overheid is die
bepaalde milieumaatregelen

eist, of omwonenden die de stank niet Ianger tolereren, of

afnemers die bepaalde produkten of verpakkingen

niet meer wensen, een bedrijf zal

hiermee rekening moeten houden en maatregelen nemen, anders voIgt er een "straf"
uit de omgeving.
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In hoofdstuk 6 is de factor tijd aan de orde gekomen. De vraag is of de bier op
grond van gegevens uit de periode 1990-1993 geconstrueerde milieu-omgeving,

er over

een aantaI jaren nog zo uitziet. De onzekerheid in de omgeving wordt vooraI bepaaId
door de dynamiek; de overheid speelt in dat kader en belangrijke ro1. De overheid heeft
een instrument

in handen om de complexiteit

reduceren en daardoor de onzekerheid.

en dynamiek

van de omgeving

De overheid kan bijvoorbeeld

te

de hoeveelheid

wet- en regelgeving verminderen en het aantaI instanties waar bedrijven mee te maken
hebben in het kader van de rnilieuwetten. Daarmee wordt de complexiteit van de actor
overheid minder. De overheid kan de dynamiek beinvloeden door duidelijker en tijdiger
informatie

over milieuzaken

aan bedrijven door te geven.

Op deze wijze kan de

overheid ook bijdragen aan de vermindering van de beperkte rationaIiteit van ondernemers: door de complexiteit van de problematiek terug te dringen.
Aan de andere kant kunnen andere actoren de complexiteit

weer vergroten.

In de

beschouwde periode speelden niet aile actoren een rol in de rnilieu-omgeving.

Het is

zeer wei denkbaar dat afnemers en toeleveranciers

meer oog krijgen voor rnilieuzaken

en daardoor eisen gaan stellen of druk gaan uitoefenen op bedrijven. Hoe het ook zij,
de rnilieu-omgeving

van bedrijven zal er over 5 jaar anders uitzien.

Stelling 2 luidt:
Met name bedrijfsexterne
bedrijven;

factoren

brengen

de overheid is de belangrijkste

het milieu op de agenda

van

externe actor in dit verband.

De analyse in hoofdstuk 6 leidt tot de volgende bevindingen.

De stelling gaat bij de

case bedrijven niet geheel op. Het is niet mogelijk op grond van de uitkomsten een
rangorde

aan te brengen

in het belang

van bedrijfsexterne,

persoonlijke factoren. In alle bedrijven spelen bedrijfsexterne
rol, in vrijwel aile bedrijven (8 van de 10) ook bedrijfsinterne

bedrijfsinterne

en

factoren een belangrijke
factoren. Persoonlijke

factoren spelen in 5 bedrijven een ro1. WeI kan geconcludeerd worden dat de overheid
de belangrijkste bedrijfsexterne

actor is. Het tweede deel van stelling 2 gaat weI op in

de case-bedrijven.
BehaIve de overheid zijn brancheorganisaties,
rijke externe actoren.

afnemers en omwonenden belang-

De invloed van de actor overheid is in vergelijking

met de

invioed van andere actoren meer structureel en systematisch. Bedrijven worden o.a via
de Wet Milieubeheer

met de overheid geconfronteerd

en in het kader van de hand-

having van deze en andere rnilieuwetten eveneens. In mindere mate geldt dit ook voor
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brancheorganisaties;

actieve brancheorganisaties

benaderen hun leden systematisch (al

dan niet met een handboek) om ze aan te zetten tot milieuzorg en in de periodieken
wordt structureel aandacht aan het belang van milieuzorg besteed. Opvallend is dat de
bedrijven

die in kwadrant 4 van de Aldrich-matrix

actieve brancheorganisaties
deze organisaties

zitten, alle met op milieugebied

in hun bedrijfstak te maken hebben. Blijkbaar onderkennen

de situatie in de milieu-omgeving

bedrijven tot een milieuvriendelijke

van hun leden en trachten zij de

gedrag aan te zetten.

De invloed van andere actoren is sterk afhankelijk van de specifieke

situatie van

bedrijven. Omwonenden hebben invloed als zij als gevolg van de hinder en overlast die
zij van een bepaald bedrijf ondervinden acties gaan ondememen.

Ais een bedrijf niet

in of nabij een woongebied gevestigd is, zullen er geen klachten van deze actoren zijn.
Hetzelfde

geldt voor de invloed van afnemers,

concurrenten

en toeleveranciers;

afhankelijk van de specifieke situatie zullen zij een bedrijftot milieuhandelen
Bedrijfsinteme
zorgsystemen

motieven zijn het kostenargument,

en imago-overwegingen.

aanzetten.
met andere

Dat het kostenargument een stimulans is tot het

voeren van een rnilieubeleid is niet in overeenstemrning
Tussenevaluatie

de integratie

met andere studies, zoals de

1992, omdat daar het kostenargument veelal als een belemmering voor

milieuzorg gezien wordt. Uit dezelfde Tussenevaluatie
motieven voor 56 %, bedrijfsinteme

is gebleken dat bedrijfsexteme

motieven voor 28 % en persoonlijke motieven voor

16 % de aanleiding voor milieuzorg vormden. Als exteme actor bleek in die studie de
overheid ook de belangrijkste te zijn. De brancheorganisaties
evaluatie-onderzoek

kwamen uit het Tussen-

als veel minder belangrijk naar voren dan in deze studie.

De samenhang tussen de bedrijfsexteme,
deze studie niet onderzocht.

bedrijfsinteme

Wei is verondersteld

en persoonlijke motieven is in

dat er sprake zal zijn van een

samenhang. Met name persoonlijke motieven zullen beinvloed zijn door bedrijfsexteme
overwegingen;

bedrijfsinteme

motieven als het genoemde kostenargument,

zien worden als een vertaling van bedrijfsexteme

kunnen ge-

prikkels.

Naar aanleiding van stelling 2 en de bevindingen daarover, zijn de volgende
opmerkingen

te maken. Op het terrein van de samenhang

tussen de verschillende

motieven is nog veel onderzoek te doen; dit type onderzoek valt onder de zogenaamde
procesmatige

benadering van de verklaring van milieuzorg. Het belang van het inzicht

in de samenhang
doelgroep.
doelgroepen.
bereikbare

van motieven is gelegen in de mogelijkbeid

tot sturing van de

In het NMP 2 wordt gesproken over goed bereikbare en moeilijk bereikbare
Een groot gedeelte van het midden- en kleinbedrijf valt onder de moeilijk
doelgroep.

Recentelijk

is door het ElM een onderzoek

gedaan naar het

effectief stimuleren van milieuzorg bij kleine bedrijven (1995). Aan brancheorganisaties
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rol toebedeeld

in de

milieuzorg. Ook de positie van de (lokale) overheid is

van belang omdat deze een belangrijke rol speeJt in de informatieverschaffmg.

Dit komt

overeen met de bevindingen uit dit onderzoek.
Inzicht in de werkelijke motieven en de samenbang daartussen kan richting geven aan
de wijze van benaderen van de moeilijk bereikbare doelgroepen.

In geval persoonlijke

motieven een belangrijke prikkel tot milieuzorg zijn, zal de inspanning meer gericht
moeten worden op bewustwording

van personen, terwijl bedrijfsinterne

het management van een bedrijf als geheel moeten overtuigen.

prikkels meer

Goed bereikbare doel-

groepen kunnen veel meer door bedrijfsexterne actoren tot milieuzorg aangezet worden.
Met het bovenstaande
zoeksprograrnmering

is een gedeelte van de eerste aanbeveling uit de onder-

uit 1989 van de RMNO "het in kaart brengen van de interne en

externe actoren en factoren, die bepalen hoe bedrijven omgaan met het milieu" nader
in kaart gebracht. Over de in deze aanbeveling genoemde sturingsmogelijkbeden

van

de overheid zijn enkele suggesties (voor nader onderzoek) gegeven. Uiteindelijk gaat
het natuurlijk om de werkelijk door bedrijven genomen milieumaatregelen.

De volgende

paragraaf gaat daar nader op in.

8.4.

De milieurespons van bedrijven
In deze studie is de respons van bedrijven omschreven als het in overeenstem-

ming brengen van de activiteiten van een organisatie met de omgeving waarin deze
opereert.

De responsmogelijkbeden

responsmogelijkbeden

zijn onderscheiden

in interne

en in externe

oftewel beheersings- en beinvloedingsmaatregelen,

analoog aan

het in de vorige paragraaf gemaakte onderscheid tussen omgeving en organisatie.
de dimensie onzekerheid wordt met name een beheersingsrespons
maatregelen
maatregelen.

en bij de dimensie afhankelijkbeid
Met behulp van de Aldrich-matrix

(ontwikkelingen

in) de omgeving

verwacht,

een beinvloedingsrespons,
is de noodzaak

in kaart gebracbt.

Bij

interne
externe

tot reageren

op

De matrix geeft aan dat de

omgeving van invloed is op de responsiviteit van bedrijven.

M.b.t.

respons is er voor bedrijven tot op zekere boogte keuzevrijbeid.

de aard van de

Al is de verwachting

dat de respons bij onzekerheid voornamelijk beheersing za1 zijn en bij afhankelijkbeid
beinvloeding.
De verschillende

responsmogelijkbeden

ingedeeld naar beheersing

zijn uit de strategieliteratuur

en bemvloeding.

veranderen

van processen,

informatie

en irnitatie.

veranderen

Beheersingsmaatregelen

van organisatiestructuur,

De bemvloedingsmogelijkheden

gedestilleerd en
zijn: buffering,
manipuleren

met

zijn in twee categorieen
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ingedeeld, nl. in de beinvloeding van het domein en het veranderen van de omgeving.
Beinvloeding

van domein kan door te onderhandelen,

competitieve,

domeinverdedigings-

lobbyen en door

en cooperatieve strategieen. Het veranderen van de

omgeving kan met behulp van interorganisationele
deze bindingen,

adverteren,

bindingen. Door het aangaan van

zoals verticale integratie, horizontale expansie, diversificatie,

joint

ventures en associaties kan de autonornie van bedrijven veranderen.
De rnilieuresponsmogelijkheden

zijn op dezelfde wijze ingedeeld. In onderstaande tabel

is hiervan een overzicht gemaakt. Milieuzorg is gedefinieerd als alle interne en externe
maatregelen en initiatieven, zowel technisch, organisatorisch

en administratief,

gericht

op het terugdringen van de rnilieubelasting door de bedrijfsvoering.
tabel 8.3. ResponsmogeUjkbeden

van bedrijven op de milieuproblematiek

bebeersing (intern)

beinvloeding

buffering

(extern)

beinvloeding domein

sanering

onderhandelen

end-of-pipe

advertenties en reclame

regulering grondstof-, produkt- en

lobbyen

afvalstromen

rnilieu-informatie

veranderen produkiieprocessen

samenwerking

en rnilieukeur

(cooperatieve

procesaanpassingen

product -stewardship

produktaanpassingen

rnilieu-comakership

veranderen organisatiestructuur

integraal ketenbeheer

rnilieuzorgsysteem

domelnverdedlglngsstrategteen

informatie

gedragscodes

stofregistratiesystemen

stichtingen

rnilieureview

lidmaatschappen

concurreatiestrategieen

levenscyclusanalyse

imitatie

adverteren
navolging concurrenten
handelen

in rnilieu-

strategieen)
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veelvuldig te zien, met uitzonde-

samenwerking op milieugebied. De responsmogelijkheden

advertenties en reclame en lobbyen zijn reacties van bedrijven op hun

die vaak niet de vermindering

van de milieubelasting

tot gevolg zullen

hebben. Dit geldt met name voor onderhandelen en lobbyen met als doel de actoren in
de omgeving te beinvloeden bepaalde (voorgenomen)
samenwerkingsmaatregelen
milieuproblemen

maatregelen niet te nemen. De

zullen over het algemeen weI een vermindering

van de

tot gevolg hebben, omdat samen met andere actoren naar oplossingen

voor bepaalde problemen gezocht wordt.
Welke maatregelen

hebben de onderzochte

bedrijven

naast

hebben

maatregelen)

(veelal

bedrijven

verplichte)

nu genomen?

bufferingsmaatregelen

ook proces- en produktaanpassingsmaatregelen

en veelvuldig organisatorische
de maatregelen

De 10 case(end-of-pipe

(deze zijn niet verplicht)

maatregelen genomen. De aard en ingrijpendheid

verschilt aanmerkelijk;

van aanzienlijke

aanpassingen. Manipulatie met informatiebehoefte

veranderingen

van

tot geringe

en imitatie komen bij de onderzochte

bedrijven veel minder voor.
De bedrijven hebben ook externe maatregelen genomen; naast onderhandelen,
teren en lobbyen, ook concurrent ie- en cooperatieve strategieen,

adver-

Hoewel deze laatste

niet verreikend zijn is het toch bijzonder dat bedrijven naast het intern orde op zaken
stellen, ook extern oplossingen gaan zoeken. Isolatiebedrijf

is het enige bedrijf dat in

de keten samenwerkt door integraal ketenbeheer te bewerkstelligen.
bedrijf met veel milieuproblemen

in de keten van steenwolproduktie
Domeinverdedigingsmaatregelen
als interorganisationele

Dit bedrijf is het

en op een na het grootste bedrijf uit het onderzoek;
neemt Isolatiebedrijf

een belangrijke

plaats in.

zijn niet gevonden bij de 10 case bedrijven, evenmin

bindingen.

De aard van de genomen maatregelen hangt samen met de milieuproblemen
onderzochte bedrijven. AIle bedrijven hebben milieuproblemen
en afvalstoffen.

van de

met de milieukwaliteit

Problemen met grondstoffen en produkten kwamen niet tot nauwelijks

voor, zodat het niet vreemd is dat maatregelen die daarmee samenhangen niet gevonden
zijn. De genomen milieumaatregelen
de Aldrich-matrix
onderscheiden,

(tabel 8.2.).

zijn afgezet tegen de positie van de bedrijven in

Op grond

daarvan

zijn vier. groepen

bedrijven

nl.:

- drie bedrijven in kwadrant 2 die tenminste externe maatregelen nemen;
- twee bedrijven in kwadrant 3 die tenminste interne maatregelen nemen;
- twee bedrijven in kwadrant 4 die zowel interne als externe maatregelen nemen;
- een groep van drie bedrijven waarop het theoretische model niet van toepassing lijkt.

204

Beheersen of beinvloeden?

Bij het nader analyseren van de groepen bedrijven is gebleken dat de respons van de
bedrijven in kwadrant 2 en 3 te verklaren is uit de situatie in hun omgeving (onzekerheid en afhankelijkheid)

en uit het type produktieproces.

In kwadrant 4 is de omgeving

dominant. De hier ontdekte patronen zouden in vervolgonderzoeken

nader uitgewerkt

dienen te worden. Op het punt van de relatie respons-type produktieproces

of technolo-

gie is nog veel onderzoek te verrichten.
Drie bedrijven nemen niet die maatregelen

die volgens de Aldrich-matrix

zouden mogen worden.

is dat deze bedrijven beginners

De reden hiervoor

termen van de Tussenevaluatie

verwacht
zijn in

en een defensieve houding tegenover milieuproblemen

hebben. Voorts hebben zij tijdgebrek, gebrek aan informatie en schaarste aan financiele
middelen. Of met andere woorden, de ondernemers van deze bedrijven hebben een te
beperkte

cognitieve

capaciteit om de complexiteit

van de milieuproblemen

aan te

pakken.
Stelling 3 luidt als voigt.

Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabeI4.1) van lage onzekerheid en
lage afhankelijkheid, zal sprake zijn van weiDig interne en weinig externe
maatregelen. Een beperkt aantal beheersingsmaatregelen is te verwachten.
Over deze stelling kan op grond van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden
omdat geen van de case-bedrijven
Stelling 4 is geformuleerd

in kwadrant 1 gesitueerd is.

als:

Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabel 4.2.) van hoge onzekerheid
en lage atbankelijkheid, zal de respons beheersing zijn.
In dit kwadrant van de Aldrich-matrix
maatregelen genomen;

een

zitten twee case-bedrijven.

Zij hebben interne

van de twee ook een behoorlijk aantal externe maatregelen.

Dat betekent dat de stelling enigszins aangepast moet worden in de zin dat de bedrijven
in dit kwadrant van de matrix in ieder geval beheersingsmaatregelen
bedrijven
omgeving.

nemen.

De

in dit kwadrant doen dus meer dan "nodig" is, gezien de situatie in hun
Het bedrijf dat externe maatregelen

genomen heeft is in termen van de

TussenevaIuatie een gevorderde en de houding tegenover milieuzaken is innovatief. Uit
dien hoofde is dit gedrag te verklaren.
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Stelling 5 luidt:

Bij een positie in de matrix van Aldrich (tabel 4.2.) van lage onzekerheid
en hoge afhankelijkheid, zal de respons beinvloeding zijn.
Deze stelling gaat ook op voor de drie case-bedrijven
Aldrich-matrix
maatregelen,

die in dit kwadrant van de

gesitueerd zijn. Behalve externe maatregelen

nemen zij ook interne

dus deze stelling zou ook aangepast moeten worden in de zin van dat de

bedrijven in ieder geval externe maatregelen nemen. Overigens is het te begrijpen dat
bedrijven ook beheersingsmaatregelen
gericht zal zijn.

nemen, omdat de blik in eerste instantie intern

Stelling 6 luidt:

Bij een hoge onzekerheid en een hoge afhankelijkheid zal de respons zowel
beheersing als beinvloeding zijn.
In het kwadrant van de Aldrich-matrix

met hoge onzekerheid en hoge athankelijkheid

zijn 5 bedrijven gesitueerd. Drie daarvan nemen niet de maatregelen die op grond van
hun positie in de matrix te verwachten was, twee bedrijven wel. Eerder in dit hoofdstuk
is al een verklaring gegeven voor de afwijking van de drie bedrijven van het theoretisch
model. Daarbij is ook gespeculeerd

over de vraag of deze afwijking een tijdelijke

kwestie is. Deze stelling kan dus niet voor alle bedrijven bevestigd worden.
De antwoorden

op de vier stellingen kunnen op grond van deze case-studie

onder tien bedrijven als volgt samengevat worden:

Bedrijven die in een omgeving met een hoge onzekerheid en lage afhankelijkheid
functioneren, kiezen in ieder geval een respons van beheersing. Bedrijven in een
omgeving met een hoge ajhankelijkheid en lage onzekerheid kiezen in ieder geval
een beinvloedingsrespons. Bedrijven functionerend in een omgeving met een
hoge onzekerheid en een hoge afhankelijkheid nemen niet in alle gevallen de te
verwachten beheersings- en beinvloedingsmaatregeien.
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Stelling 7 Iuidt als volgt:

Bij de beinvloedlngsrespons is eerder een cooperatieve
strategie te
verwachten dan een competitieve strategie en interorganisationeie bindingen.
Deze stelling gaat op voor interorganisationele
bij de case-bedrijven.

bindingen, deze zijn niet aangetroffen

Blijkbaar is de milieuproblematiek

geen aanleiding

om de

autonomie van bedrijven te wijzigen. Competitieve strategieen zijn wel aangetroffen,
maar in veel mindere mate dan concurrentiestrategieen.
aansprekend
Nederland
instellen

concurrentie-item,

Het milieu is bIijkbaar geen

Dit wordt nog eens onderstreept

de milieukeur in veel mindere mate aangevraagd
ervan verwachtte.

ontwikkeld.

De case-bedrijven

door het feit dat in

wordt dan men bij het

hebben weI cooperatieve

strategieen

Deze zijn in de meerderheid van de gevallen niet vergaand, toch zoekt men

in samenwerking

een (gedeeltelijke) oplossing van de milieuproblematiek.

Naar aanleiding van de stellingen 3 tot 7 zijn de volgende opmerkingen te maken. Drie
bedrijven voldoen niet aan het theoretisch model. Dit is toegeschreven aan de beperkte
cognitieve capaciteit van deze bedrijven. Deze beperking kan opgeheven worden door
een andere of sterkere inzet van brancheorganisaties
door de aanstelling van een milieucoordinator
milieuproblematiek

kan verminderd

en Bedrijfsmilieudiensten

en/of

in het bedrijf. De complexiteit van de

worden door de overheid

zoals eerder in dit

hoofdstuk besproken is. Het niet voldoen aan het theoretisch model kan dus ook een
kwestie van tijd zijn.
Een ander aspect dat hier genoemd kan worden is de rol van een bedrijfsintem
milieuzorgsysteem

in het milieuhandelen van bedrijven. Hoewel het onderzoek hier niet

specifiek op gericht was, is hier weI een (voorzichtige)
Tussenevaluatie

uitspraak te doen. De in de

genoemde groepen, beginners, kandidaten en gevorderden, lopen door

de kwadranten heen. Bovendien hangen ze niet geheel samen met het aantal getroffen
maatregelen
algemeenheid

of met het feit of de maatregelen

intern dan wel extern zijn. In zijn

geldt voor de onderzochte bedrijven dat het hebben van een milieuzorg-

systeem nauweIijks verklarende waarde heeft voor hun milieugedrag.

Naar dit aspect

zou meer onderzoek moeten worden verricht omdat de overheid met bedrijfsinterne
miIieuzorg een gedragsverandering

van bedrijven met betrekking tot het milieu beoogd

heeft.
Nadat de milieurespons van de bedrijven geanalyseerd is, is vervolgens nagegaan in
hoeverre

deze respons bijdraagt aan het verminderen

van de milieuproblemen

en aan
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het tevreden stellen van de actoren. Hiertoe zijn de in milieuproblemen
bedrijven naast de genomen milieu-maatregelen
actoren die het milieu bij de onderzochte

van de 10 case-

gezet; hetzelfde is gedaan voor de

bedrijven op de agenda gebracht hebben.
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de milieuproblemen
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bijdragen aan de vermindering

van

en aan het tevreden stellen van de actoren. In vrijwel alle gevallen

waren de interne maatregelen specifiek op een of meerdere milieuproblemen
De bemvloedingsmaatregelen

gericht.

waren niet alle gericht op het wegnemen van de ontevre-

denheid van de actoren; zij waren soms ook gericht op actoren die het milieu niet op
de agenda gebracht hebben.
Beheersingsmaatregelen

en beinvloedingsrnaatregelen

zijn in alle gevallen

op de

overheid gericht. Dit was te verwachten omdat de overheid het milieu bij alle bedrijven
op de agenda heeft gebracht.
Stelling 8 luidt:
Beheersingsmaatregelen

zijn gericht op het verminderen van milieuproble-

men; beInvloedingsmaatregelen

zijn gericht op het tevreden stellen van de

actoren die het milieu op de agenda van de bedrijven brengen.
Deze stelling gaat voor de belnvloedingsmaatregelen
Nadat alle stellingen beantwoord
worden. Deze luidt:

maar ten dele op.

zijn, kan de centrale probleemstelling

beantwoord

Milieu, voor bedrijven een nieuw probleem met een sterke exteme dimensie,
verstoort de bestaande "fit" tussen bedrijf en omgeving, Met behulp van welk
type milieumaatregelen kan de "fit" hersteld worden?
Het als een constatering geformuleerde
externe dimensie van milieuproblemen

eerste gedeelte van deze probleemstelling,

de

en de verstoring van de fit tussen organisatie en

omgeving, blijkt in de empirie op te gaan. Zowel vanuit de analyse van de milieuproblematiek van bedrijven als uit de analyse van de milieu-omgeving,

blijkt het milieu een

factor is waar bedrijven ernstig rekening mee moeten houden. De milieumaatregelen
die bedrijven kunnen nemen om de fit te herstellen
maatregelen,

zijn interne dan weI exteme

of beide, afhankelijk van de situatie van de omgeving waarin bedrijven

zich bevinden. Bij de case-bedrijven zijn interne maatregelen gericht op het verminder-
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en van een of meer milieuproblemen

en op het tevreden stellen van actoren die het

milieu op de agenda van de bedrijven brengen. Externe maatregelen zijn vrijwel altijd
op de overheid gericht en op actoren die het milieu op de agenda brengen, maar ook
op actoren die het milieu niet direct op de agenda van het betreffende bedrijf gebracht
hebben. De fit tussen bedrijf en omgeving is door de genomen maatregelen hersteld.

8.5.

Aanbevelingen en suggesties voor nader onderzoek
Aan het eind van deze studie is het moment aangebroken om terug te komen op

het in hoofdstuk 1 besproken pleidooi van Gladwin (1993) over het gebruik van organisatietheorie

in wat hij duurzaamheidsonderzoek

noemt. Gladwin stelt in zijn artikel

"The meaning of greening: a plea for organizational

theory" dat de organisatietheorie

behulpzaam kan zijn bij het beschrijven en analyseren van rnilieugedrag van bedrijven.
Deze studie kan als een iIIustratie van deze opvatting worden gezien. Theoretische
no ties en concepten uit de organisatietheorie
te formuleren,

zijn gebruikt om een conceptueel model

waarvan de waarde vervolgens in de empirie onderzocht is. Daarnaast

stelt Gladwin dat duurzaamheidsonderzoek

aan een aantal wetenschappelijke

moet voldoen en geeft hij aan waar het in het huidige duurzaamheidsonderzoek
aan schort. In dit onderzoek is getracht te voldoen aan de wetenschappelijke

criteria
veelal
criteria;

in hoofdstuk 5 is uitgebreid aandacht besteed aan de geldigheid en betrouwbaarheid.
Gladwin noemt als wetenschappelijke
catie, generaliseerbaarheid

criteria, een adequate beschrijving

van resultaten en voorspelbaarheid

studie is veel aandacht besteed aan de beschrijving

en classifi-

van concJusies. In deze

en cJassificatie van de begrippen

omgeving en respons. In die zin is voldaan aan het eerste criterium van Gladwin. Aan
het tweede is voldaan wat de analytische generalisatie betreft; statistische generalisatie
is niet het doel van case-study onderzoek. Wei is met deze studie de basis gelegd voor
het uitvoeren van grootschalig, op statistische generaliseerbaarheid
Tenslotte

de voorspelbaarheid

van de concJusies.

gericht onderzoek.

Indien begrippen

en de relaties

daartussen duidelijk gemaakt zijn, zijn de op grond daarvan geformuleerde concJusies
te voorspellen.

In dit onderzoek

is dit gedaan door stellingen af te leiden uit de

beschreven samenhangen tussen de milieu-omgeving

en de respons van bedrijven.

In dit onderzoek is aan een aantal manco'~ in het huidige duurzaamheidsonderzoek
tegemoet gekomen. Zo zijn precieze defmities van de belangrijke begrippen gegeven,
is empirisch onderzoek gedaan, zijn er causale relaties onderkend (tussen omgeving en
respons). Dit onderzoek is niet dynamisch, maar eenmomentopname,
besteed aan de eventuele implicaties van de factor tijd.

Wei is aandacht
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In grote lijnen komt dit onderzoek tegemoet aan een aantal van de problemen
van Gladwin, al is er natuurlijk nog een lange weg te gaan. Daartoe wordt in het laatste
deel van dit hoofdstuk een aantal suggesties voor nader onderzoek geformuleerd.

Aanbevelingen voor de overheid en voor bedrijven
De invloed van de overheid
systematisch;

in het milieuhandelen

van bedrijven

is structureel

en

daardoor is de overheid ook de meest voor de hand liggende actor om

bedrijven die nog geen of nauwelijks milieumaatregelen
van het rekening houden met de milieucomponent

nemen te wijzen op het belang

in de omgeving. De overheid speelt

nu (nog) voornamelijk een "command and control" rol in de omgeving van bedrijven.
Deze rol zou aangevuld moeten worden met die van bewustmaking van bedrijven van
de verstoring omgeving-organisatie
het Economisch

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

kennis de ondernemer
doen verhoogt.

en de responsmogelijkheden.

Uit een onderzoek van
(1995) is gebleken dat

kritischer maakt en ook zijn bereidheid om aan milieuzorg te

Dit geldt ook voor kennis omtrent de bedrijfsomgeving.

Kennis van

wensen en eisen van externe actoren zal eerder leiden tot het nemen van maatregelen
dan in situaties waarin die kennis niet aanwezig is en/of niet gezocht is. Voorts zou de
overheid met name brancheorganisaties
systematische

kunnen stimuleren om voort te gaan in hun

en structurele benadering van de bedrijven in de betreffende

branche.

Deze en andere intermediaire organisaties kunnen een rol spelen in het vergroten van
de cognitieve capaciteit van ondernemers;

de overheid kan door tijdiger en duidelijker

informatie te verstrekken de complexiteit van de milieuproblematiek

verminderen.

deze combinatie kan de beperkte rationaliteit van ondernemers verminderen,
het werken aan de vermindering

van de milieuproblematiek

Door

hetgeen

zal doen toenemen.

Er zijn echter meer actoren die een rol spelen in het milieubeleid van bedrijven;
genoemd zijn ook afnemers en de omwonenden.

De overheid zou ook deze en andere

actoren kunnen motiveren om bedrijven tot milieugedrag aan te zetten. Een gecombineerde aanpak is wellicht de meest effectieve om de milieubelasting

te verminderen.

Een andere suggestie naar aanleiding van de gesprekken met de case-bedrijven

is het

beter toerusten van de lokale overheid op milieugebied. Ook voor (lokale) overheden
is het milieubeleid

van bedrijven

beperkte rationaliteit.
deze overheden

een relatief nieuwe taak en ook zij hebben een

De rijksoverheid

zou- meer inspanningen moeten verrichten om

zo toe te rusten dat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.

Bedrijven klagen (te) veel dat degemeenten
milieuproblematiek
van administratieve,

onvoldoende op de hoogte zijn van de

van bedrijven en dat zij ook te weinig kennis hebben op het terrein
organisatorische

en technische oplossingsmogelijkbeden.

Deze
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suggestie wint aan belang nu het beleid van het Ministerie van VROM er op gericht is
taken op milieugebied te decentraliseren.
Door dit onderzoek is meer inzicht verkregen in het hoe en waarom van het
milieuhandelen

van bedrijven. Er is sprake van een samenhang tussen de bedrijfsomge-

ving en het milieubeleid van bedrijven. Een uit deze studie voortvloeiende

aanbeveling

voor bedrijven is dat zij alert moeten zijn op het milieu als factor in hun bedrijfsomgeving. In alle gevallen stelt het milieu condities aan het handelen van ondememers.
milieu-omgeving

De

is onzeker, daarom is het noodzakelijk om te reageren. Ret niet zien

of negeren van de verstoring omgeving-organisatie

kan tot consequenties

leiden; geen

enkel bedrijf kan het zich permitteren om in onmin met zijn omgeving te leven.
Ret in deze studie gehanteerde

conceptueel model geeft een aantal responsmogelijk-

heden aan. De daadwerkelijke

keuze van een respons is per bedrijf verschillend en

afhankelijk van de specifieke situatie van een bedrijf.
Want ook voor de oplossing van de milieuproblematiek

voor bedrijven geldt: er is "no

one best way" van reageren.
Suggesties

*

voor nader onderzoek

De meting van de bedrijfsomgeving

aan de hand van de operationalisaties

van dit

proefschrift zou op grotere schaal uitgeprobeerd kunnen worden teneinde generaliserende conclusies te kunnen trekken. Daamaast zou een longitudinale studie inzicht
kunnen verschaffen

in de ontwikkeling

van de complexiteit

en dynamiek

in de

omgeving van bedrijven.

*

De hier gehanteerde partiele benadering dient gecombineerd
mogelijke verklaringen voor milieugedrag,

te worden met andere

ZOalSbenaderingen vanuit (strategische)

besluitvorming.

Aan de hand van de combinatie van de structuurbenadering

en de

actorbenadering

kan een veelomvattende verklaring van milieugedrag van bedrijven

gevonden worden.

*

Daarmee samenhangend zou een onderzoek naar de samenhang tussen bedrijfsinterne, bedrijfsexteme

en persoonlijke

kunnen geven in de werkelijke

motieven voor milieuzorg

motieven voor milieuzorg.

een beter inzicht

De mogelijkheid

van

sturing en beinvloeding van bedrijven en actoren wordt dan vergroot.

*

Omdat het type milieurespons
de onderzochte bedrijven,
moeten

worden

produkten.

onder

Wellicht

samenhang vertoont met de milieuproblematiek

zou een onderzoek als het onderhavige

bedrijven
worden

ketenbeheer aangetroffen.

met milieuproblemen

dan verreikender

typen

m.b.t.
respons

van

ook uitgevoerd
grondstoffen
zoals

en

integraal

Samenvatting,

*

conclusies en slotbeschouwing

In deze studie is niet onderzocht of met de genomen maatregelen daadwerkelijk de
best haalbare reductie van milieubelasting
tussen milieumaatregelen
(groei en diversificatie)
stakeholders)

wordt bereikt.

en performance niet onderzocht.

om zowel de financiele performance

*
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(winstgevendheid),

Ook is de samenhang
Het zou interessant zijn
de bedrijfsperformance

en de effectiviteit van de organisatie (tevreden stell en van

te bekijken (Hocking en Power 1993, Hart 1994).

Bij de onderzochte bedrijven bleek de bijdrage van een bedrijfsintern
systeem in het nemen van maatregelen
milieumaatregelen-milieuzorgsystemen

niet duidelijk.

milieuzorg-

Meer inzicht in de relatie

zou moeten lei den tot een optimale inzet van

instrumenten.

*

In deze studie zijn patronen ontdekt in de samenhang tussen milieumaatregelen
aard van het produktieproces.

en

Onderzoek op dit punt zou uit kunnen wijzen hoe

sterk de gehanteerde produktietechnologie

van invloed is op de milieurespons.
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TO CONTROL OR TO INFLUENCE?
FIRMS' RESPONSES TO ENVIRONMENTAL
PROBLEMS. THE IMPORTANCE
ENVIRONMENT

OF THE

BUSINESS

Ph.D. thesis by Anja de Groene
SUMMARY

The aim of this study is to investigate the environmental behaviour of firms. The
question is whether firms' environmental actions and measures are influenced by
their business environments. As a point of departure, the congruity between the firm
and its business environment is assumed. This means that there needs to be a fit
between the firm and its business environment for the firm to perform succesfully.
Changes in the relation between the firm and its business environment force firms to
take actions in order to re-establish the fit. Environmental problems are seen as
external developments causing changes in the relation firm-business environment.
The central question in this study is:
The environment, seen as a new problem with external dimensions to firms,
disturbs the fit between firms and their business environment. What types of
environmental measures can re-establish the fit?
This research question is addressed with the help of theoretical insights and concepts
from certain parts of organization theory. On the one hand, concepts concerning the
business environment and concerning firms' responses are used to obtain an insight
into the environmental problems caused by firms and the search for the solutions of
these; on the other hand, the integration of environmental aspects into organization
theory is intended.
In this study, economic actors are seen as persons with a bounded rationality.
Managers are unable to take rational decisions due to lack of time, too much information and restrictions in arranging preferences. A discrepancy exists between the
cognitive abilities of managers and the complexity of the problems they face. That is
why their behaviour is rather geared towards satisfying than towards maximizing.
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On the basis of the organization literature in chapters 3 and 4, a conceptual model
was constructed. The empirical part of the study contains ten case studies of firms.
According to Dutch governmental plans, the ten firms had to have an environmental
management system in operation by 1995. In order to discover patterns in their
responses to environmental problems, an attempt was made to obtain as much
variety as possible in the observations made. The ten firms, therefore, vary in size,
age, line of industry, production process and in the development and implementation
of environmental management. In this summary, the empirical results will be discussed together with the theoretical notions about the environment, the business environment and firms' responses to environmental
Environmental

problems.

problems

Environmental problems caused by firms can be divided into problems of depletion
of natural resources (use of energy, resources and water), problems of the diminution of environmental quality (pollution of soil, water and air, odour, noise, radiation
and external safety) and problems of waste (chemical waste, non-chemical waste and
products). These problems can affect the continuity of firms. The ten firms investigated all face problems with respect to air pollution and waste. Also, soil and water
pollution were recognized. Problems concerning the depletion of natural resources
were not found.
Three of the firms investigated were "advanced" in implementing environmental
management, that is, these firms had already taken many environmental measures
and had made considerable progress in setting up an environmental management
system. Two of the firms appeared to be "candidates/advanced", being behind the
"advanced" in both respects mentioned. Two firms were "beginners/candidates", as
they were ahead of the beginners. Three firms, the "beginners", had only taken a
few environmental measures. The categories mentioned advanced, candidate and
beginner, were taken from a survey conducted in the Netherlands in 1993, in which
the state of the art of implementing environmental management was analysed.
The business environment

Research on the relationship between organizations and their business environment
started in the early sixties. With the introduction of the business environment into
the analysis, the aspect of uncertainty emerged. Firms can control the activities
within their boundaries, but they can only influence the activities outside; these are
not within the short-run control of management. This means that the business envi-
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ronment is an uncertain factor to firms. The behaviour of such entities like consumers, competitors and the government cannot be controlled by firms. The distinction between influencing and controlling is an important feature in this study. Influencing concerns the ability to affect the outcome of a decision, controlling concerns
the authority over the activities of an organization; the management sets standards
and has the means to enforce these standards.
The business environment can be analysed in various ways. In this study, the organization field models and the resource dependence models were used. The keyword
in the resource dependence approach is dependence (on resources), the keyword in
the organization field approach is uncertainty (about the actions of actors). In the
literature, there is consensus about two dimensions underlying uncertainty: complexity and dynamism, and about two dimensions underlying dependence: capacity
and division. On the basis of the variables underlying uncertainty and dependence,
the business environments of the ten firms were analysed. A distinction was made
between the integral business environment and the environmental dimensions in the
business environment what is called here the restricted business environment. In the
restricted business environment, only those actors were taken into account that force
firrns to take environmental measures. After uncertainty and dependence had been
measured, the so-called Aldrich matrix was drawn up. According to Aldrich, firms'
freedom to choose is limited by their power to influence the environment and by
their lack of information about the environment. Aldrich translated this freedom into
the need to be responsive, dependent on the situation in the environment.
The table below shows the conditions which, according to Aldrich, affect organizational responsiveness.
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Conditions

affecting organizational

responsiveness
dependence

high

low

low

uncertainty
high

1

2

maximum freedom from environ-

intermediate condition: organiza-

mental constraints: lowest degree

tion has little freedom of action,

of responsiveness required

but the environment is predictable

3

4

intermediate condition: the envi-

minimum freedom from environ-

ronment is not predictable, but

mental constraints: greatest de-

firms have freedom of action

gree of responsiveness

required

Source: Aldrich 1979.
The analysis of the ten cases showed that the restricted business environment
majority of the firms was not complex.
to take environmental

of the

A limited number of actors influenced firms

measures. Government is a very specific actor in this respect.

All firms faced government

regulations

and other government

influences.

On the

other hand, the restricted business environment of the ten firms was a dynamic
Government,

again, but also developments

As a result of complexity and dynamism,
environment

one.

in technology brought about dynamism.
the uncertainty in the restricted business

was high (this holds for seven firms). The dependence of the restricted

business environment was high for the majority of the firms investigated.

According

to the Aldrix matrix, none of the ten firms was situated in cell 1. This means that
the environment

restricted the performance

of the firms in every case. Five firms

are located in cell 4, so they had minimum freedom to act.
Besides government,
in the development
most important
government

also trade associations,

customers and neighbours played a role

of the firms' environmental

actor in bringing

policies. The government

about environmental

concern.

was the

The influence of

is systematic and structural compared with the influence of other exter-

nal actors. So, government

has the possibility to reduce the complexity

mism in the firms' business environments.

and dyna-
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Besides external motives, also internal motives such as cost reduction, integration
with quality, health and safety systems, image and personal motives played a role in
the development of environmental policies by the ten firms.
Firms' responses to the environment

Firms can react to developments in their business environment by taking certain
action; they can do nothing and wait, but they can also anticipate. In the literature, a
relationship is recognized between the degree of uncertainty and dependence on the
business environment and the way of reacting to it. The response to developments in
the business environment (an external incentive) can take the shape of internal
measures that aim at controlling the processes and structure in an organization, or
external measures aimed at influencing the business environment. The distinction
between controlling and influencing was discussed above. Firms that face an uncertain business environment will generally take internal measures, whereas firms
operating in a dependent business environment will try to influence their business
environment.
Internal responses are aimed at controlling the structure and the processes within the
organization aimed at avoiding uncertainty, and external responses are aimed at
influencing the business environment in order to limit dependence.
Examples of internal responses are protecting the technical core of an organization
against disturbances from the business environment. Techniques for protecting the
technical core are called buffering techniques. Changing the (production) processes
in an organization is also a possibility for diminishing the uncertainty of the business
environment. Another method is to adapt the organizational structure. To reduce the
need for information or to enlarge the information processing capacity is also a
means of reducing uncertainty. In very uncertain situations, some organizations try
to imitate (successful) firms operating in the same business environment, firms with
the same category of customers and suppliers, and facing the same regulations.
Managers assume that these organizations face the same uncertainties and problems,
which is why they imitate the structure, techniques and strategies of such organizations.
Organizations will try to find a balance between linkages with other organizations
and their own independence. Strategies of influencing the business environment, the
external responses, can roughly be divided into two groups: actions aimed at mani-
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pulating, changing and checking other organizations and actions aimed at favourable
relationships with elements in the business environment. The first group is termed
the influencing of the environmental domain (a domain is the chosen field of action), the second group is called the changing of the business environment.
Influencing the environmental domain can take place by negotiating with the business environment: using (long-term) contracts, agreements in an industry, the use of
standard procedures, advertising, merchandising and lobbying. Another way of
influencing the domain is to adjust the boundaries of an organization. This can be
done by adopting competitive strategies, strategies to defend the organizational
domain and co-operative strategies. The second category of responses, the changing
of the business environment or interorganizationallinkages, implies the restructuring
of the dependence of an organization. Interorganizational linkages are: vertical
integration, horizontal expansion, diversification, joint ventures, associations and
linkages with the government. With respect to environmental responses, the abovementioned responses can be summarized as follows.
Internal and external environmental responses
To control (internal)

To influence (external)

buffering
sanitation
end-of-pipe
regulating streams of resources,
products and waste
changing (production) processes
changing processes
changing products
changing organizational structure
environmental management system
information
systems to register substance flows
environmental review
life-cycle analysis
imitation
imitation of competitors in environmental behaviour

Influencing domain
negotiating (agreements)
advertising
lobbying
information and environmental
quality control
co-operative strategies
product-stewardship
environmental comakership
integrated chain management
strategies to defend the domain
code of behaviour
foundations
memberships
competitive strategies
advertising

Summary
In the literature,

environmental

firms investigated
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interorganizational

all had taken buffering

linkages are not found. The ten

measures and, except for one firm, had

also taken measures to change or adapt their production
measures were mostly end-of-pipe measures.

processes.

The buffering

The end-of-pipe measures were to be

expected because most of them were tiggered by legal measures. This does not hold
for changes in the production processes because such measures can be taken voluntarily. The adaptation of production
made considerable

processes

changes, whereas others had made only slight adaptations.

firms made changes in their products.
resources

structure,

Two

These changes resulted in the use of other

or in the use of fewer resources.

organizational

differed per firm; some firms had

With respect to the adaptation

of the

in some firms new positions had been created or project

teams had been installed, while in other firms environmental management was added
to existing functions. Also, some firms had taken information measures.

Only one

firm was an imitator; it was influenced
environmental measures.

in taking

Most of the firms investigated

had taken external

influencing the domain. Far-reaching
were not embarked

profoundly

by its competitors
measures,

strategies such as interorganizational

upon by the ten firms. Negotiating

most prominent responses.

but only measures

and advertising

Eight firms, had chosen co-operative

linkages
were the

strategies.

Not all

of these strategies were far reaching; most of the co-operative efforts were between
firms and suppliers of packaging
implied co-operation

and cleaning materials;

sometimes the response

with the supplier of machines and equipment.

Only one firm

had used various links to co-operate with the business chain in order to retrieve the
used materials.

In addition to this Integral Substance Chain Management

(lSCM),

the firm also carried out a life-cycle analysis.
For three firms, the findings were not consistent with the theoretical

framework;

these firms were located in cell 4 of the Aldrich matrix. The firms operated in a
highly uncertain and dependent business environment,
take internal as well as external measures,
from environmental

constraints.

which meant that they had to

and that they had minimum

freedom

Two of these firms took very few external measu-

res, and the other firm took very few internal measures. A reason for this inconsistency may be the fact that all three firms were "beginners"
environmental

management

system,

respect to "green issues". Furthermore,

and they showed

in implementing

a defensive

attitude

an
with

they faced a lack of time, a lacked informa-

tion and financial means. The cognitive capacity of the managers of these firms was
not sufficient to face the complexity of environmental

problems.
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The behaviour of the other seven firms fitted with the theoretical framework,

which

means that the firms located in cell 2 took external but also internal measures.

The

firms in cell 3 took internal but also external measures, and two of the firms located
in cell 4 took internal as well as external measures.

The responses of the firms can

be explained by the type of production process technology,
the business
environment

environment

(uncertainty

and by the situation in

In cell 4 the business

and dependence).

is dominant. These patterns discovered should be further studied.

The last question to be answered was whether the measures taken by the ten firms
contribute

to a reduction of the environmental

demands

set by external

reduction
bours,

to the

in pollution and to the demands from actors like the government,

neigh-

suppliers

Especially

and whether they meet the
contributed

customers,

actors.

problems,

internal measures

and trade associations.

always directed to actors that put an environmental

External

measures

were not

problem on the business agenda.

Both internal and external measures were taken to meet government regulations.
The last part of this study contains recommendations

for firms and the government.

Until now, the role of the government is mainly a "command-and-control"
role should be supplemented
disturbance

with raising awareness

one; this

in firms with respect to the

between the firm and its business environment.

Besides, the government

is in a position to show firms the possibilities of reacting to or anticipating changes
in the environment.
trade associations,
measures.
business

Furthermore,
customers

the government

and neigbours

can motivate other actors like

to force firms to take environmental

For firms this means that they should be alert to developments
environments.

Ignoring environmental

in their

problems can have negative conse-

quences for their continuity. The type of responses differs per firm, because there is
"no one best way" of reacting to environmental

problems.

LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ACT

Auto Comfort Techniek

BMD

Bedrijfsmilieudienst

BS

British Standard

BSB

Bodemsanering Verontreinigde

BSI

British Standards Institution

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CFK's

Chloor Fluor koolwaterstoffen

CO2

Kooldioxide

CPR

Commissie Preventie Rampen

CUWVO

Coordinatie

commissie

Bedrijfsterreinen

Uitvoering

Wet Verontreiniging

Wateren
dB(A)

decibellen

ECW

Evaluatie Commissie Wet Milieubeheer

EDI

Electronic Data Interchange

ElM

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

EMAS

Eco Management and Audit Scheme

E.o.p.

End-of-pipe

HCCP

Harvard Critical Control Points

HCFK's

Onvolledig Gehalogeneerde

HKW

Gehalogeneerde

IMT

Integrale Milieutaakstellingen

ISDN

Integrated Services Digital Network

Chloor Fluor koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen

ISO

International Standardisation

IVM

Instituut voor Milieuvraagstukken

Organisation

KVGO

Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen

KWS

Koolwater stoffen

LCA

Life-cycle analyse

MAP

Milieu Actie Plan

MZS

Milieuzorgsysteem

N

Stikstof

NAV

Nederlandse Aerosol Vereniging

NER

Nederlandse Emissie Richtlijnen

NH3

Arnmoniak

Oppervlakten
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NIA

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden

NMP

N ationaal Milieubeleidsplan

NOx

Stikstofdioxide

NOTA

Nederlandse Organisatie voor Technologisch

NRLO

Nationale Raad voor Landbouwkundig

NVB

Nederlandse Vereniging van Bakkerijen

NVCA

Nederlandse Vereniging van Chemische Afvalstoffenverwerkers

ODS

Operator Documentatie Set

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

P

Fosfor

pcb's

Poly chIoor bifmylen

PRISM A

Project Industriele Successen met Afvalpreventie

PROMISE

Produktontwikkeling

PROSA

Preventie Onderzoek in het Scheldebekken

Aspecten Onderzoek

Onderzoek

met Milieu als Innovatie Strategie
gericht op Afval-emissiere-

ductie
PVC

Poly Vinyl Chloride

RMNO

Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek

ROA

Return on Assets

SBI

Standaard Bedrijf Indeling

S02

Z waveldioxide

SSI

Stichting Sigaretten Industrie

TNOISTB

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
zoek/Studiecentrum

voor Technologie en Beleid

TQM

Total Quality Management

UV

Ultraviolet

VGW

Veiligheid Gezondheid en Welzijn

VNO/NCW

Verbond

van

Onder-

Nederlandse

Ondernemingen/Nederlands

Christelijk

Werkgeversverbond
VOS

Vluchtige Organische Stoffen

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen en Milieubeheer

VVVF

Vereniging van Verf- en Drukinkt Fabrikanten

WCA

Wet Chemisch Afval

WRR

Wetenschappelijke

Raad voor het Regeringsbeleid

BIJLAGE 1 VRAGENLIJST CASE STUDIES
Onderwerpen
1. Kenmerken bedrijf
2. Marktsituatie/omgeving
3. Stand van zaken milieuzorg in bedrijf
1. KENMERKEN

BEDRIJF

naam
produkt/ dienst
omvang
leeftijd bedrijf
eigendomsvorm
gesproken met
organisatiestructuur
formalisering en standaardisering bedrijfsvoering
belangrijke veranderingen laatste 5 jaar
- uitbreiding/inkrimping

gebouwen

- andere directie
- ovemames/samenwerkingsverbanden
- verandering in klantenbestand
- andere produkten
- nieuwe machines/andere
- organisatorisch

procedes/belangrijke

cultuur
- innovatiegerichtheid
- open naar maatschappij
- hoe wordt personeel gemotiveerd

strategie
- commitment management
- houding manager

kwaliteitszorg(systeem) aanwezig
aandacht arbeidsomstandigheden en veiligheid
- arbo jaarplan aanwezig?

investeringen
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2. MARKTSITUA TIE/OMGEVING

omzetverloop
totaal aantal verkopen in bedrijfstak
aantal vestigingen in bedrijfstak
marktaandelen in bedrijfstak
ontwikkelingen in bedrijfstak
gedrag/reacties concurrenten
*afnemers
aantal
diversiteit (in produkt en markten)
vestigingsplaats
veranderingen

(voorspelbaarheid)

concurrentie om (bepaalde categorieen) afnemers
wensen afnemers m.b.t. milieuzaken

*toeleveranciers (product-related)
grond- en hulpstoffen

- aantal
- diversiteit
- vestigingsplaats
- veranderingen

(voorspelbaarheid)

- concurrentie om bronnen
_ wensenlmaatregelen

toeleveranciers

m.b.t.

milieu-

zaken
machines/onderdelen

- aantal
- diversiteit (verschillende

produktietechnieken)

- vestigingsplaats
- veranderingen

(voorspelbaarheid)

- concurrentie om bronnen
_ wensenlmaatregelen
arbeid

zaken
- afhankelijkheid

toeleveranciers

bepaalde

groepen

arbeid

*concurrenten
op terrein afnemers

- aantal
- diversiteit
- vestigingsplaats
- veranderingen

(voorspelbaarheid)

m.b.t.

milieu-

aanbieders

van
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- maatregelen concurrenten m.b.t. milieuzaken
op terre in toeleveranciers

- aantal
- diversiteit
- vestigingsplaats

- veranderingen (voorspelbaarheid)
- maatregelen concurrenten m.b.t. milieuzaken
*overheid

(lokaal, provinciaal,

rijks)

hoeveelheid regelgeving

veranderlijkheid (voorspelbaarheid) regelgeving
aard en frequentie contacten
met welke overheidsmaatregelen
*andere

organisaties

heeft bedrijf te maken?

(brancheorganisaties,

omwonenden,

milieugroeperingen)

aantal organisaties
aard en frequentie contacten
veranderlijkheid

n

eisen" en opstelling

klachten omgeving m.b.t. milieuzaken
3. STAND VAN ZAKEN MILIEUZORG
betekenis

IN BEDRIJF

milieu voor bedrijf

milieuwetgeving
van toepassing zijnde wetten
welke milieuproblemen

treden op

natuurlijke hulpbronnen

* energiegebruik

* grondstofgebruik
* bodemverontreiniging

milieukwaliteit

* waterverontreiniging

afvalstoffen en produkten

* Iuchtverontreiniging
* stank
* straling
* geluidsoverlast
* aantasting exteme veiligheid
* chemisch afval
* bedrijfsafval

genom en maatregelen
intern,

technisch
- sanering
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- end-of-pipe
- administratief/organisatorisch
- procesaanpassing
- produktaanpassing
intern, organisatorisch
- nul meting
- milieubeleidsverklaring
- milieuprogramma
- integratie milieu in bedrijfsvoering
- metingen en registraties (stofregistratiesysteem)
- interne controle
- voorlichting en opleiding
- interne en exteme rapportage
- audit
- levenscyclus-analyse
- andere maatregelen
aanpassingen organisatiestructuur

(formalisatie milieuzorg)

- milieucoordinator.taken
- aandacht management
- aandacht midden-management
- verankering in bedrijfsvoering
externe maatregelen
- lobbyen
- onderhandelen
- adverteren
- samenwerken concurrenten/toeleveranciers
product -stewardship
co-makership
integraal ketenbeheer
- afspraken
- milieu-informatie/milieukeur
- verbindingen met andere organisaties
reden maatregel
- hers tel milieuschade
- naleving milieuvoorschriften
- idee/wens brancheorganisatie
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- vrijwillige afspraken (convenanten)
- bedrijfsintem

milieuzorgsysteem

- preventie
- innovatie
- synergievoordelen
- imago
- persoonlijke overtuiging
- bedrijfseconomische

factoren

- vermijden risico's
effect maatregel
- verminderen milieu-effecten
- venninderen

(milieurendement)

straf uit de omgeving

- economische effectiviteit (voordelen behalen)
waarom bepaalde maatregelen

niet genom en

- te duur
- geen tijd/capaciteit
- is nog niet dringend/nodig
- machines pas vervangen
- weerstand werknemers/mate

van betrokkenheid

- onzekerheid over verwachte overheidseisen
- onzekerheid over belang toekomstige milieuzaken
beschikbaarheid

milieu-infonnatie

over

- stoffen (samenstelling,

gebruik, bewaren, afvoeren)

- milieumaatregelen
van

- brancheorganisatie
- vakbladen
- overheid (lokaal, provinciaal, rijks)
- klanten
- concurrenten

opvatting over volledigheid,

actualiteit

contacten met derden (ook toeleveranciers
en eventuele ondersteuning
invloed op milieubeleid
- gemeente/provincie
- toeleveranciers
- omwonenden

en/of afnemers) over milieuzaken
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- collegabedrijvenlconcurrenten
- milieu-organisaties
- BMD
- consumentenorganisaties
sturing milieubeleid door
- overleg/afspraken
controles/evaluaties
procedures/voorschriften
milieuprogramma
financieel
voorlichting
opleidingen

BIJLAGE 2 DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN NADER
TOEGELICHT
bij paragraaf 5.4. en 6.4.
Broodfabriek

SBI

1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met verkoop in winkel

Produkten en afzetmarkten Broodfabriek voert drie produktgroepen: er wordt
brood geproduceerd, dagvers (70% bruinJvolkoren en 30% wit) en lang houdbaar
voorgebakken brood. Daarnaast wordt banket verkocht dat men niet zelf produceert.
Het dagvers brood wordt in de regio Weert-den Bosch-Breda-Venlo afgezet; het
voorgebakken brood wordt nationaal en intemationaal afgezet. Met de andere
industriele bakkers van de holding is een regioafbakening gemaakt. Broodfabriek
heeft met diverse afnemersgroepen te maken: grootwinkelbedrijven (zoals Albert
Heyn), vrijwillige filiaalbedrijven (zoals C 1000), institutionele instellingen, horeca,
distributiecentra van grote supermarktorganisaties (voor voorgebakken brood) en
met het buitenland voor het voorgebakken brood. Er is een verschuiving te zien van
broodverkoop van warme bakkers naar supermarkten. De achterstand op warme
bakkers wordt ingelopen.
Contingentiefactoren Broodfabriek heeft 85 personen in dienst en bestaat als
bakkerij 22 jaar. Het produktieproces is te typeren als een geautomatiseerde
procesindustrie. Het bedrijf is in produktie van zondag 22.00 uur tot zaterdag 14.00
uur. Het produktie- en onderhoudspersoneel werkt in 3 ploegen; het expeditie- en
kantoorpersoneel in een dienst.
De taakomgeving van broodfabriek bestaat uit diverse afnemersgroepen, toeleveranciers (waaronder de belangrijkste is de meeltoeleverancier), de overheid, collegabedrijven op het bedrijfsterrein, (branche)organisaties zoals de Nederlandse Bakkerijstichting, de Nederlandse Vereniging van Bakkerijen en de Bedrijfsrnilieudienst.
Marktsituatie bedrijf (informatie grotendeels uit: "De structuur van het
bakkersbedrijf in Nederland", Nederlandse Bakkerij Stichting, 1992.) Er is een
overcapaciteit in de bakkerijwereld; het aantal bakkersbedrijven daalt gestaag.
Medio 1992 waren er 104 grootbedrijven op een totaal van ruim 3.000 bakkersbedrijven. Broodfabriek behoort tot deze grootbedrijven, evenals 10 andere industriele
bakkerijen vallend onder dezelfde holding. De holding neemt ca. 40% van de totale
ornzet verpakt brood in Nederland voor zijn rekening. Van de voorgebakken brood
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markt heeft Broodfabriek ca. 25% (de andere bakkerijen van de holding produceren
dit niet). Onder de 104 grootbedrijven zijn er 40 hele grote bedrijven (omvang als
die van Broodfabriek). De grootbedrijven nemen 47,5 % van de produktie voor hun
rekening. Het levensmiddelenbedrijf versterkt haar marktaandeel terwijl de bakkerswinkel geleidelijk terrein verliest. De omzet van Broodfabriek blijft in kilo's gelijk,
maar is in guldens dalend als gevolg van de overcapaciteit in de branche en de
import uit het buitenland. In 1992 zag Broodfabriek een stijging van 45% in verpakt
gesneden brood t.o.v. 1991. In voorgebakken brood is de omzet van Broodfabriek
stijgend, in vers gebakken brood stabiel.
In zijn algemeenheid is er een toename in de vraag naar luxe brood; er is een
groeiende import van specialiteiten uit Duitsland, Engeland en Frankrijk.
De supermarkten hebben een behoorlijk grote machtspositie; de bakkerijen vormen
geen gesloten front, dit blijkt bijvoorbeeld uit het loslaten van de vaste broodprijs
door sommige bakkers.
Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar In november 1991 is een volledig
nieuw pand betrokken waarin nieuwe machines volgens een uitgekiend logistiek
concept zijn opgesteld. Twee jaar geleden is Broodfabriek overgenomen door de
Holding.
Interne Jactoren De organisatiestructuur is simpel: een functionele indeling
onder de directie met een tweetal stafdiensten. Als gevolg van de ISO-9002
certificatie is de bedrijfsvoering vastgelegd in procedures. Bij elke werkplek hangen
werkplekkaarten waarop regels en procedures aangegeven zijn. Er is dus sprake van
een hoge mate van formalisering en standaardisering.
De cultuur van Broodfabriek is open, men is voorts erg innovatiegericht. De aard
van het produkt vereist dat jaarlijks een aantal nieuwe produkten op de markt
komen. Er is sinds kort ook een produktmanager aangetrokken. Ook wordt continu
gewerkt aan verdere automatisering van het produktieproces (de inpakafdeling
bijvoorbeeld). Getracht wordt rechtstreeks met de consumenten te communiceren,
door de verpakking van het brood.
Het personeel wordt vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen betrokken; zo is het
actief bezig geweest met het opstellen van procedures en werkvoorschriften. Er is
een ingeroosterd werkoverleg en een ondememingsraad (100-).
Kwaiiteits- en arbozorg Kwaliteitszorg is uitermate belangrijk in dit bedrijf;
er is een kwaliteitsmanager aanwezig. Het bedrijf is ISO 9002 gecertificeerd.
Broodfabriek is gebonden aan het Broodbesluit m.b.t. de samenstelling van brood.
De zorg en aandacht voor de hygiene neemt een belangrijke plaats in het bedrijfsbe-

Bijlage 2

245

leid in. Men heeft daartoe een planmatige aanpak opgesteld, waarin schoonmaakplannen, hygiene-audits en controles in het laboratorium opgenomen zijn. Voorts
wordt men regelmatig gecontroleerd door de Keuringsdienst van Waren; het
eindprodukt wordt wekelijks steekproefsgewijs gecontroleerd en het bedrijf wordt 2
maal per jaar door de holding gecontroleerd. Ook de afnemers (o.a. private labels)
-niet de minst belangrijke- voeren controles uit.
Grootwinkelbedrijven als Albert Heijn zijn bezig met de invoering van het internationale controlesysteem gebaseerd op het produktieproces (en niet gebaseerd op
procedures en regels), HCCP (Harvard Critical Control Points). Albert Heijn gaat
dat ook van toeleveranciers eisen. De verwachting is dat HCCP belangrijker wordt
in de voedings- en genotmiddelensector dan ISO. (De Iglo, Olvarit en Brintaproblematiek leiden tot HCCP-eis).
Bij Broodfabriek is een arbo-commissie aanwezig;
Motieven milieubeleid De motieven voor milieuzorg bij Broodfabriek zijn
enerzijds te vinden in bedrijfsinteme motieven en anderzijds in bedrijfsexteme
motieven. Bedrijfsinteme motieven zijn de integratie met kwaliteitszorg, kostenbesparing (m.n. energiebesparing) en de verbetering van het imago; bedrijfsexteme
motieven zijn de naleving van milieuvoorschriften, inclusief het Verpakkingenconvenant en de eisen van afnemers. Door de ontwikkeling van een nieuwe verpakking met minder grondstoffen tracht men een milieuvriendelijk imago te verkrijgen.
Men probeert dit te bereiken door via de verpakking van het brood rechtstreeks met
de consument te communiceren.
Invloed actoren De invloed van de afnemers op het milieu- en kwaliteitsbe-

leid bij Broodfabriek is groot. Met name de grote accounts stellen eisen m.b.t. de
milieu-aspecten in de produktie en de verpakkingen. Ook worden eisen gesteld
m.b.t. de gescheiden afvalinzameling, de terugname van pallets, etc. Zij eisen ook
een milieuzorgsysteem.
De toeleveranciers oefenen geen invloed uit op het milieubeleid van Broodfabriek.
De grootste toeleverancier is een bedrijf uit de Holding waar Broodfabriek toebehoort. Daar gelden dezelfde opvattingen over milieuzorg. Broodfabriek stelt zelf wel
eisen aan haar toeleveranciers: voomamelijk op het gebied van verpakkingen
(gebruik bepaald soort inkt en lijm, geen dubbele verpakking, retoumeerbare kratjes
i.p.v. plastic zakken, papieren i.p.v. plastic zakken) en bij de aankoop van machines
worden beperkingen aan dba's gesteld.
De concurrenten van Broodfabriek oefenen nauwelijks invloed uit op het milieubeleid. Wei wordt goed in de gaten gehouden wat zij op dit terrein doen.
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De overheid oefent weI invloed uit op de milieuzorg bij Broodfabriek. Er is naast
de wet- en regelgeving het Convenant verpakkingen. Broodfabriek is van mening dat
de onvoorspelbaarheid van de regulering toeneemt, vooral omdat lokale overheden
vaak ook niet goed geinformeerd zijn. De Holding wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met verschillende milieu-eisen per vestigingsplaats.
Als overige actoren die invloed op het milieubeleid uitoefenen zijn nog te noemen
de NVB, de Nederlandse Vereniging van Bakkerijen, de Nederlandse Bakkerijstichting en de Bedrijfsmilieudienst. Omwonenden zijn er niet, Broodfabriek is gevestigd
op een industrieterrein.
Tabakfabriek

SBI

1600 verwerking van tabak

Produkten en afzetmarkten Tabakfabriek produceert en verkoopt sigaretten in
verschillende prijsklassen en met een verschillend nicotinegehalte; de nadruk ligt op
de zgn. premium brands. 90% van de produktie wordt geexporteerd; de voornaarnste afzetlanden zijn Frankrijk en Italie. In beide landen wordt aan staatsmonopolies geleverd. Deze monopolies verzorgen de distributie van de produkten. De
vooruitzichten zijn dat deze monopolies geprivatiseerd zullen worden; als dat het
geval is kan nog van hun uitgebreide distributienetwerk gebruik gemaakt worden.
De fysieke distributie vindt zoveel mogelijk per spoor plaats; Tabakfabriek heeft een
eigen spooraansluiting. Vervoer over de weg wordt uitbesteed. De produktie voor
Nederland gaat naar de groothandel. Naast de reguliere handel heeft Tabakfabriek
ook een behoorlijk aandeel in de duty free handel. Geleverd wordt aan luchthavens,
schepen en aan militairen in Duitsland.
Coniingentiefaaoren Tabakfabriek heeft 1.600 werknemers in dienst op de
produktielocatie en 100 werknemers bij de verkooporganisatie. Het bedrijf is in
1969 opgericht; sinds 1979 is de produktie op een lokatie geconcentreerd.
Het produktieproces kan getypeerd worden als proces produktie; de produktie vindt
batch-gewijs plaats en er wordt in ploegendienst gewerkt.
Het bedrijf heeft naast de gebruikelijke groepen in de taakomgeving zoals afnemers
en toeleveranciers, ook te maken met omwonenden die klagen over de uitgestoten
geur. Men heeft regelmatig contact met lokale en provinciale ambtenaren en met de
brancheorganisatie SSI (Stichting Sigaretten Industrie). Er is overleg over de
reclamecode met de ministeries van Economische Zaken en WVC; ook over zaken
m.b.t. wijziging van accijnzen en allerlei andere zaken.
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bedrijf Hoewel de sigarettenindustrie

is er sprake van een stijgend ornzetverloop

al jaren onder druk staat

bij Tabakfabriek.

De totale sigaretten-

consumptie neemt af, niet alleen vanwege accijnzen, maar ook vanwege de gezondheidsaspecten

van het produkt. De sigarettenindustrie

met ontwikkelingen
op tabaksreclame

in de Europese accijnsharmonisatie,
en met prijsconcurrentie

marktontwikkelingen
rol (Tabakfabriek

(in Nederland) heeft te maken
de dreiging van een verbod

op Europese afzetmarkten.

onzeker. Ook de verhouding shag-sigaretten
produceert

geen shag). Er is concurrentie

merken; in feite zijn er drie concurrenten voor Tabakfabriek
In Nederland
Frankrijk

heeft Tabakfabriek

speeIt daarbij een

tussen verschillende
op de Europese markt.

van 25 %, in Italie 43 % en in

een marktaandeel

28 %. Het marktaandeel

Dit maakt de

van Tabakfabriek

neemt in alle markten

toe;

gemiddeld in Europa ligt het op 25 %. De totale markt in Europa daalt heel langzaam; in feite is er sprake van een stabiele markt.
Het aantal produktievestigingen

daalt, er is sprake van een concentratie naar grotere

produktie-units.
Belangrijke
belangrijke

veranderingen

investeringsprojecten

laatste 5 jaar In de afgelopen 5 jaar zijn er twee
opgestart.

Een investering

in 1990 van 100 mln.

teneinde de produktie op te voeren tot 50 miljard sigaretten; het project P 76, een
uitbreiding van de capaciteit van 50 tot 76 miljard sigaretten.
singen van de zgn. primary en een nieuwe secondary,
machines

12.000 sigaretten

recentelijk

per minuut gemaakt

een aantal nieuwe

primary 2 en secondary

gebouwen

Dit leidde tot aanpas-

waar met de nieuwste typen

kunnen worden.

in gebruik

genomen:

2, het Finished Goods Warehouse

Voorts zijn er
de al genoemde

(FGW) en het Directe

Materialen Magazijn (DMW).
Tabakfabriek

is bezig een ingrijpende organisatorische

zgn. project

0-2000.

mensen. Het voornaamste
gaat verdwijnen.

verandering

kenmerk is een plattere structuur,

Er worden meer verantwoordelijkheden

Ook bij de ondersteunende
Interne factoren

in te voeren, het

Dit project heeft tot doeI meer te produceren

met minder

een hierarchische

op de werkvloer

gelegd.

diensten vindt de reorganisatie plaats.

De organisatiestructuur

ondergaat

momenteel een verande-

ring. De organisatie structuur is hoofdzakelijk functioneeI, met veel staffuncties.
marketing

en verkoopafdelingen

formalisering

laag

en standaardisering

zijn elders in Nederland

gevestigd.

De

De mate van

is hoog. In feite Iigt alles vast in procedureboeken.

Dit komt voort uit de Amerikaanse

angst voor aansprakelijkheid

en de angst voor

arbeidsongelukken.
De cultuur van Tabakfabriek

is erg "doelgericht",

men is open naar de maatschappij
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en probeert in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Soms loopt men
vooruit op ontwikkelingen; dit is niet altijd makkelijk omdat de regio van vestiging
niet op alle terreinen zo vooruitstrevend is (werken van vrouwen in de produktie
bijvoorbeeld).
Het personeel wordt gemotiveerd door het goed te belonen, door meer bevoegdheden te delegeren en vrijheid van handelen te geven. Voorts heeft het bedrijf altijd
groei gekend, hetgeen zekerheid op arbeid met zich meebracht; er wordt regelmatig
met nieuwe machines en technieken gewerkt.
Kwaliteits- en arbozorg Aan verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en ziekteverzuimbegeleiding wordt veel aandacht besteed;
dit laatste komt tot uitdrukking in een daling van het langdurend verzuim in 1992.
Tabakfabriek is bezig met de introductie van ISO-9002. Total Quality Management
neemt een belangrijke plaats in. Er is in het bedrijf een arbo-commissie; arbeidsomstandigheden en veiligheid neemt een belangrijke plaats in in het werkoverleg. Er is
een veiligheidscommissie waar de milieucoordinator deel van uit maakt. De laatste
audit van de arbeidsinspectie gaf aan dat er nog veel te doen is, maar dat Tabakfabriek op de goede weg is. Er lopen diverse verbeteringsprojecten in het bedrijf.
Motieven milieubeleid Marktoverwegingen en overheidseisen spelen nauwelijks een rol bij het ontwikkelen van een milieubeleid door Tabakfabriek. De
motivatie ligt in het bedrijf zelf. Dit betekent dat persoonlijke motieven het milieubeleid in gang gezet hebben en houden. Toch spelen de klachten van de omgeving
over stank een belangrijke rol; evenals het Convenant verpakkingen waaraan
Tabakfabriek gebonden is. Dus ook bedriJfsexterne motieven voor het milieubeleid
bij Tabakfabriek. Kostenoverwegingen spelen (nog) geen rol in het milieubeleid van
Tabakfabriek.
lnvloed actoren De afnemers van Tabakfabriek (de staatsmonopolies in
Frankrijk en Italie en indirect de uiteindelijke consument en de Duty Free shops)
stellen geen eisen m.b.t. het milieu. Zij hebben wel eisen m.b.t. de gezondheid van
het gebruilcen van het produkt.
De toeleveranciers (als belangrijkste de tabakproducenten) spelen ook geen rol in het
milieubeleid van Tabakfabriek. WeI stelt Tabakfabriek in het kader van het Verpakkingenconvenant eisen aan toeleveranciers van verpakkingen. Omdat Tabakfabriek
een bijzonder grote afnemer is van sigarettenverpakkingsmateriaal, heeft deze wel
macht. Verder worden toeleveranciers op kwaliteit gecontroleerd en worden eisen
gesteld m.b.t. watergedragen inkten, lijmen en minder-grams papier voor de pakjes
waar de sigaretten ingaan.
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worden niet gevolgd op milieugebied,

zij hebben geen invloed op

het milieubeleid van tabakfabriek.
De overheid oefent wei invloed uit: in de hinderwet
opgenomen.

is regelgeving

omtrent geur

Geur is een subjectief gegeven, er bestaat geen nationale regelgeving

voor. Ook het Verpakkingenconvenant
te verminderen.

vormt een incentive om de hoeveelheid afval

Men heeft op velerlei terreinen

te maken met de overheid:

de

reclamecode en accijnzen bijvoorbeeld.

Omwonenden vormden een belangrijke actor in het milieubeleid van Tabakfabriek.
De klachten over geur hebben aanleiding gegeven tot het nemen van milieumaatregelen. In 1993 zijn er 28 klachten binnen gekomen. Actoren als de brancheorganisatie SSI (Stichting Sigaretten Industrie) oefenen ook invloed uit op het milieubeleid,
maar in veel mindere mate.
Boekdrukker
SBI

2222.1 drukkerijen (drukkerijen van boeken)

Produkten en afzetmarkten Boekdrukker maakt folders, brochures en boeken;
deze maken 70 % van de ornzet uit. Daarnaast produceert
kinderboeken

(30% van de ornzet). Deze kinderboeken

teerd, voomamelijk
res,

e.d.

afkomstig.

kartonnen

worden voor 90% geexpor-

naar Duitsland en Engeland. De afnemers van folders, brochu-

zijn veelal

uitgeverijen.

Boekdrukker

andere

bedrijven:

Het klantenbestand
De boekjes

instellingen,

bedrijven,

reclamebureaus,

is vrij stabiel en is hoofdzakelijk

worden

voomamelijk

verkocht

uit de regio

aan uitgeverijen

en aan

inkoopbureaus.

Contingentiefactoren
1988 een zelfstandige
getypeerd

worden

Boekdrukker

drukkerij.

als serie-stuk;

Het kartonnenboekjes

heeft 75 personen

Het produktieproces

in dienst en is sinds

kan voor de folders

er wordt immers op klantenspecificatie

gedeelte van het produktieproces

is serie-massa.

dagen per week van 6.00 tot 24.00 uur gewerkt; de medewerkers

e.d.

gedrukt.

Er wordt 5

werken 4 dagen

per week.
De taakomgeving

van Boekdrukker bestaat uit diverse afnemersgroepen,

ciers, de brancheorganisatie

(KVGO) en diverse instellingen

toeleveran-

waarrnee het bedrijf

contact heeft.

Marktsituatie bedriJf (info uit Jaarverslag 1993 KVGO, Amstelveen) Het jaar
1993 had een onbevredigend

verloop

voor de grafische

bedrijven met een negatief bedrijfsresultaat

is t.o.v.

industrie.

Het aandeel

1992 gestegen en ligt op 36%.
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Ook het aantal werkzame personen is in deze sector is afgenomen. Voor de totale
grafische industrie bedraagt de afname 4,5 %. Ook de omzetontwikkeling is onbevredigend verlopen en de verwachtingen voor 1994 bieden geen uitzicht op een verbetering. De drukkerijbranche had in 1993 een negatieve omzetontwikkeling. Als gevolg
van de dalende papierprijzen is in 1993 het prijsniveau in de grafische sector
gedaald. De prijsconcurrentie is veelal moordend; er is sprake van overcapaciteit in
de grafische industrie. Omdat stilstaande machines een kostenpost vormen wordt
soms drukwerk geleverd tegen de kostprijs van het papier. Dit Ieidt bij concurrenten
tot krapper calculeren.
De branche bestaat uit een groot aantal kleine bedrijven, slechts 3% van de bedrijyen heeft 100 of meer werknemers. In totaal zijn er ca. 3.400 grafische bedrijven
en 2.500 huisdrukkerijen (bron: Milieumagazine). Dit heeft een forse concurrentie
tot gevoig. Hoewel Boekdrukker een relatief groot drukkersbedrijf is, wordt deze
ook met bovenstaande ontwikkelingen geconfronteerd.
Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar Boekdrukker is pas sinds 1988
zelfstandig en is kort daarna in een nieuw pand getrokken. Dit betekent dat er
nieuwe machines aangeschaft zijn, waaronder de zelf ontwikkeide machines voor het
vervaardigen van kartonnen boekjes.
Interne factoren De organisatiestructuur van Boekdrukker is functioneel van
opzet. De chefs pre-press en produktie zijn verantwoordelijk voor milieuzorg. Het
bedrijf heeft een niet bijzonder hoge mate van formalisering en standaardisering.
I.v.m. het kwaliteitszorgsysteem is er weI vastlegging in procedures en zijn er
werkplekkaarten, maar men wil die regels en procedures met een zekere flexibiliteit
hanteren.
Boekdrukker is in tegenstelling tot de meeste drukkerijen die nogal naar binnen
gekeerd zijn, veroorzaakt door het feit dat drukkers vooral ambachtslieden zijn, die
goed zijn in het produkt dat zij maken, naar buiten gericht. De nieuwste (druk)ontwikkelingen worden uitgeprobeerd en men noemt zichzelf een lerende organisatie.
Het bedrijf vervult op een aantal terreinen een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeid op het
terrein van de contacten op milieugebied met de overheid. Het bedrijf wil een
voorbeeldbedrijf zijn en dit ook doorgeven aan onderwijsorganisaties, door deel te
nemen aan projecten en met stagiaires te werken.
Kwaliteits- en arbozorg Boekdrukker heeft het certificaat IBK 2000, NENISO 9002 en 29002. Voor de Duitse markt zijn deze certificeringen erg belangrijk.
Ten behoeve van kwaliteitszorg is het produktieproces in 20 stappen ingedeeld. De
arbozorg is verweven met kwaliteitszorg, maar neemt geen belangrijke plaats in het
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bedrijf in, in vergelijking met kwaliteits- en milieuzorg.
Motieven
persoonlijke

milieubeleid

De motieven

om een milieubeleid

te voeren

motieven, het management vindt ook uit eigen overwegingen

van belang.

Daarnaast

vormen ook bedrijfsexteme

motieven

zoals overheidsre-

gelgeving een reden om maatregelen te nemen. Een ander bedrijfsintem
wens een goed milieu-imago
Italie), Uiteraard

actoren

(in

in het geval van de

motieven.

De ajnemers

en uitgeverijen)

weI naar bepaalde

(bijvoorbeeld

motief is de

concurrenten

en het hergebruik van drukplaten) een rol, maar in mindere

mate dan de eerdergenoemde
Invloed

dit geldt zeker t.o.v.

spelen ook kostenoverwegingen

zilverterugwininstallatie

reclamebureaus

te hebben,

zijn

milieuzorg

van Boekdrukker

stellen nog nauwelijks

-milieuvriendelijker-

papiersoorten

(instellingen,

milieu-eisen.
gevraagd,

bedrijven,

WeI wordt er

maar dit gebeurt

niet op grote schaal. De afnemers van oud papier stellen weI eisen aan de samenstelling van dit papier; men wenst bijvoorbeeld geen gelamineerd papier.
Boekdrukker

heeft over het algemeen goede, sterke relaties met zijn leveranciers.

Er

is sprake van een grote leverancierstrouw.

De leveranciers oefenen zelf geen invloed

uit op het milieubeleid van Boekdrukker.

In het convenant wordt de verantwoorde-

lijkheid m.b.t.

inkten en andere hulpstoffen, niet alleen bij de drukkers gelegd maar

ook bij hun toeleveranciers.
over het terugnemen

Boekdrukker onderhandelt

van verpakkingen

weI met zijn toeleveranciers

en over andere milieuzaken.

De toeleveran-

ciers komen vaak met oplossingen. Het initiatief ligt veelal bij Boekdrukker.
De concurrenten
Boekdrukker.

oefenen tot op zekere hoogte invloed uit op het milieubeleid van

Vooral in Italie is het belangrijk

een positief imago t.o.v, concur-

renten te hebben. Dit geldt zeker voor kwaliteitszorg,
steeds belangrijker.

Boekdrukker

maar wordt voor milieuzaken

wenst zich in eigen land ook positief te onder-

scheiden van collega-drukkerijen.
De overheid

oefent zeker invloed uit op het milieubeleid

komen veel, strenge regels en pakketten milieu-eisen

van Boekdrukker.

het bedrijf binnen, sommige

daarvan moeten op korte termijn ingevoerd worden. Boekdrukker
werken aan de regelgeving;
geldt Boekdrukker
heer.

wenst weI mee te

ook op dit terrein wil men een voorbeeldbedrijf

als een voorbeeldbedrijf

bij de herziening

Andere actoren die invloed uitoefenen op het milieubeleid
nauwelijks; Ie noemen is nog de brancheorganisatie

Er

KVGO.

zijn. Zo

van de Wet Milieube-

van Boekdrukker

zijn er
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Drukwerk

SBI

2222.4 drukkerijen (drukkerijen van verpakkingen)
Produkten en afzetmarkten De produkten van Drukwerk zijn in twee groepen

in te delen: handels- en reclamedrukwerk en verpakkingen voor de sigarettenindustrie. De produktie vindt veelal in grote series plaats. Het klantenbestand groeit,
in de laatste jaren is er een aantal afnemers bijgekomen.
Contingentiefactoren
Drukwerk heeft 25 personen in dienst en is in 1918
opgericht. Het personeelsbestand heeft een snelle groei te zien gegeven: van 6 naar
26 werknemers in 12 jaar tijd. Het produktieproces kan getypeerd worden als seriestuk, er wordt op klantenspecificatie geproduceerd.
De taakomgeving van Drukwerk bestaat uit de afnemersgroepen, de overheid, de
toeleveranciers, collega-bedrijven op het industrieterrein en de brancheorganisatie
KVGO.
Marktsituatie

bedrijf (info uit Jaarverslag 1993 KVGO, Amstelveen). Het

jaar 1993 had een onbevredigend verloop voor de grafische industrie. Het aandeel
bedrijven met een negatief bedrijfsresultaat is t.o.v. 1992 gestegen en ligt op 36%.
Ook het aantal werkzame personen in deze sector is afgenomen. Voor de totale
grafische industrie bedraagt de afname 4,5%. Ook de omzetontwikkeling is onbevredigend verlopen en de verwachtingen voor 1994 bieden geen uitzicht op een
verbetering. De drukkerijbranche had in 1993 een negatieve omzetontwikkeling. AIs
gevolg van de dalende papierprijzen is in 1993 het prijsniveau in de grafische sector
gedaald. De prijsconcurrentie is veelal moordend; er is sprake van overcapaciteit in
de grafische industrie. Omdat stilstaande machines een kostenpost vormen wordt
soms drukwerk geleverd tegen de kostprijs van het papier. Dit leidt bij concurrenten
tot krapper calculeren.
De branche bestaat uit een groot aantal kleine bedrijven, slechts 3 % van de bedrijyen heeft 100 of meer werknemers. In totaal zijn er ca. 3.400 grafische bedrijven
en 2.500 huisdrukkerijen (bron: Milieumagazine). Dit heeft een forse concurrentie
tot gevolg. Drukwerk wordt ook geconfronteerd met deze ontwikkelingen in de
markt, zij het niet in hevige mate.
Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar De belangrijkste verandering is de
ingebruikname van het nieuwe bedrijfsgebouw in 1990 geweest. De groei van het
werknemersbestand is aanzienlijk geweest: in 12 jaar van 6 naar 25 werknemers. Er
is een vijf-kleurendrukpers aangeschaft.
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De organisatiestructuur

(de directeur en bedrijfsleider

is bijzonder

plat.

Er zijn twee

die tevens milieucoordinator

is) en

geen afdelingshoofden

of voorlieden. Er is in deze organisatie weinig geformaliseerd

en gestandaardiseerd.

Er zijn weinig zaken in procedures

en regels vastgelegd.

Overleg vindt tussen de bedrijven door en is ook niet geformaliseerd.
De cultuur
goed".
Het

van Drukwerk

personeel

betrokken.

wordt

is gericht op de ambachtelijkheid

verantwoordelijkheid

gegeven,

"wat wij maken is

het wordt

bij beslissingen

Dit blijkt ook uit het feit dat er geen chefs en voorlieden zijn.

Kwaliteits- en arbozorg Er wordt geen expliciete aandacht aan kwaliteitszorg
besteed;

"wat wij maken is goed".

aandachtspunt

Ook het arbo-beleid

geen specifiek

voor de directie. Op dit terrein komen weI eens problemen

arbeidsinspectie

voor. Aanvankelijk

wilde men geen kwaliteitszorgsysteem

kelen vanuit de zo juist genoemde gedachte
Drukwerk

vormt

met de
ontwik-

"wat wij maken is goed". Thans is

bezig met de opstelling van een kwaliteitssysteem

in verband met risico-

elirninatie.
Arbo-zorg

is zoals gezegd geen speciaal aandachtspunt binnen Drukwerk.

maatregelen

Eventuele

worden in onderling overleg genomen. Men vindt dat van de zijde van

de arbeidsinspectie

overdreven eisen gesteld worden.

Motieven milieubeleid Een belangrijk motief om aan rnilieuzorg te doen is het
persoonlijke motief van vooral de directeur. Daarnaast spelen bedrijfsinteme
motieven een belangrijke rol: risicomanagement
drukkerij.

en de bouw van een geheel nieuwe

Externe motieven als overheidsregelgeving

en imagoverbetering

van de

bedrijfstak zijn ook van invloed op het rnilieubeleid van Drukwerk.

Invloed actoren De afnemers (organisaties,
trie) stell en nauwelijks eisen aan Drukwerk m.b.t.

bedrijven en de sigarettenindushet milieu. Een enkele afnemer

vraagt wel eens naar chloorvrij papier. Er is geen sprake van structurele
van afnemers voor de milieuvriendelijkheid
Met de toeleveranciers
milieuvriendelijke

van de produkten van Drukwerk.

wordt regelmatig samengewerkt.

Zij komen met ideeen over

hulpstoffen (bijvoorbeeld cfk-vrije wasmiddelen,

delen) en milieuvriendelijke

technieken.

Volgens het convenant

schoonmaakmidwordt de verant-

woordelijkheid

ook gelegd bij leveranciers

toeleveranciers

hebben dus zeker invloed op het rnilieubeleid van Drukwerk.

De concurrenten
Drukwerk.

daarentegen

aandacht

van inkten en andere hulpstoffen.

hebben geen enkele invloed op het milieubeleid

"Wat de concurrenten doen interesseert ons niets".

De
van
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Met de overheid heeft men op milieugebied veel te maken; met name op het gebied
van afvalverwerking. Men vindt dat deze regelgeving snel wisselt en dat de prijzen
van de afvaiverwerkers snel stijgen. Verder heeft men regelmatig te maken met
gemeenteambtenaren en met de arbeidsinspectie. De overheid oefent dus invloed uit
het milieubeleid van Drukwerk.
Als overige actor kan de brancheorganisatie KVGO genoemd worden. Deze organisatie heeft een milieudiagnose opgesteld, met daarin voorstellen voor nog te nemen
maatregelen. Er zijn geen omwonenden omdat Drukwerk op een industrieterrein
gevestigd is.
Verffabriek

SBI

2430 vervaardiging van verf, lak, vernis, inlet en mastiek

Produkten en afzetmarkten Verffabriek produceert industriele coatings,
produkten ter bescherming tegen vocht en voor aigemeen onderhoud en corrosiebeschermende produkten voor de industrie. Deze produkten zijn in drie lijnen in te
delen: tot 1985 leverde men aileen speciaiistische ondersteuning en yond kennisoverdracht plaats om de verkoop te organiseren. Verffabriek noemt dit de fase van
technische produkten. Vanaf 1980 begon men met de produktie van spuitbussen, de
zgn. quick fit produkten. Dit impliceerde een totaai andere manier van verkopen.
Vanaf 1994 bracht men een eenvoudige oplossing voor industrieel onderhoud op de
markt die verdergaand is dan spuitbussen: de zgn. easy maintenance produkten.
De voedingsmiddelenindustrie is de eindgebruiker; daar wordt Diet rechtstreeks
aangeleverd. De leveranties gaan via 3.000 distributiepunten in Europa, waarvan
1.200 grote. De helft van de afzet gaat naar Frankrijk, naar het verkoopkantoor.
Ca. 92 % van de export gaat naar West-Europa. In Nederland zijn er ca. 100
verffabrieken; Verffabriek heeft met 10 daarvan contact.
Contingentiefactoren Verffabriek is met 70 werknemers een middelgrote
verffabriek. Het bedrijf bestaat al sinds 1959 (onder een andere naam), vanaf 1991
is het bedrijf onderdeel van de Amerikaanse financiele holding. Het produktieproces
kan getypeerd worden ais proces produktie en vindt batchgewijs plaats.
De taakomgeving bestaat uit diverse afnemersgroepen, waaronder het verkoopkantoor in Frankrijk, het moederbedrijf, toeleveranciers, collegabedrijven op het
industrieterrein, de brancheorganisatie VVVF (Vereniging van verf- en drukinktfabrikanten), de (lokaie) overheid, de plaatselijke ondernemingskring, de Keuringsdienst van Waren (controle teksten op etiket en vulling flessen).
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bedrijfVolgens

voor de verfindustrie

het jaarverslag

een moeilijk jaar.

markt van industrielakken

1993 van de VVVF was dat jaar

De ornzet liep terug,

stegen. Voor het eerst kampte de verfexport
recessie in West-Europa
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terwijl de kosten

in 1993 ook met een terugloop.

is afhankelijk van het onderhoud
reduceerde de orderportefeuille

in bedrijven.

De

Door de

sterk. In zijn totaliteit is de

markt stabiel tot licht krimpend en trekt in de eerste helft van 1994 weer aan. Als er
sprake

is van een recessie

houdsmarkt
vertrekken

richten

(automobielindustrie

sommige

verffabrikanten

en off-shore

industrie)

weer bij een opleving van de oorspronkelijke

zich op de onder-

en andere

sectoren

en

markt. Op deze wijze kan

Verffabriek er tijdelijk extra concurrenten bij krijgen. In zijn algemeenheid geldt dat
watergedragen

lakken en UV -drogende-lakken

in de industriele sector nog slechts in

geringe mate worden geaccepteerd waardoor de hoge ontwikkelingskosten

van deze

produkten slechts in een langzaam tempo kunnen worden terugverdiend.
Belangrijke

veranderingen laatste 5 jaar In 1991 is Verffabriek overgenomen

door de Amerikaanse
plaatsgehad.

holding;

In de afgelopen

toen heeft ook een wijziging
periode

heeft Verffabriek

in het management

ook een aantal nieuwe

produkten op de markt gebracht zoals hierboven is beschreven.
Interne

factoren

Amerikaanse

holding.

onder de directeur

Verffabriek

De organisatiestructuur

van Europa.
is tamelijk

is weer onderverdeeld

de sales poot is onderverdeeld

De mate van formalisering
hoog;

werkinstructies

van Verffabriek

bevinden zich 2 poten, de operationspoot

sales poot. De produktiepoot
en application;

is een van de 33 ondernemingen

naar gebieden,

veel zaken zijn vastgelegd

is tamelijk

en de marketing

in manufacturing

en standaardisering

van de
plat:
en

en technology

Frankrijk en de rest
van de bedrijfsvoering

in procedures

en regels.

Er zijn

in alle afdelingen.

Er heerst een informele bedrijfscultuur
me veel veranderingen

plaatsgehad,

bij Verffabriek.

Er hebben sinds de overna-

er is dan ook sprake van een veranderingscul-

tuur. Men staat ook open voor veranderingen

in de omgeving.

Contacten worden

bewust gezocht.
Om het personeel te motiveren wordt job-rotation
worden naar de werkplek toegebracht.
cultuur gestreefd.

toegepast; de controleactiviteiten

Tot op zekere hoogte wordt naar consensus-

Er is voor de werknemers

een onbelaste spaaruitkering

als doelen

gehaald worden.
Kwaliteits- en arbozorg Momenteel wordt er gewerkt aan de NEN-ISO 9001,
in juni 1994 wordt de certificering verwacht. Kwaliteit speelt een belangrijke rol bij
Verffabriek;

een kwaliteitssysteem

op basis van het 14 stappenplan

van Crosby
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wordt ingevoerd.

Er is in het bedrijf een kwaliteitsgroep,

er is een kwaliteitscoordi-

nator aanwezig en er zijn op operationeel niveau Afdelings Kwaliteitsplannen.
Arbo-zaken hebben zeker de aandacht van het management, er is een arbobeleid.
het streven naar integraal risico-management

is kwaliteitsverbetering

Bij

het belangrijk-

ste, daarna milieuzorg en als laatste arbo-zorg.

Motieven milieubeleid Een belangrijk motief om een milieubeleid te voeren is
het streven naar een integraal risico-management,

waarbij aspecten als kwaliteits-

verbetering,

milieuzorg en arbobeleid voIledig in de bedrijfsvoering

opgenomen.

Kostenoverwegingen

zuIlen worden

spelen ook een rol; omdat de prijzen van afvalver-

wijdering stijgen wordt de vermindering

van afval als een belangrijk element van het

milieubeleid gezien.
Samenvattend

zijn

het

zowel

bedrijfsinteme

als bedrijfsexteme

motieven

die

milieuzorg bij Verffabriek in gang gezet hebben.

Invloed actoren De afnemers oefenen bij Verffabriek
bedrijfsbeleid.
spuitbussen.
terreinen

Er worden

invloed uit op het

veel vragen gesteld en veel informatie

Er zitten overigens

geen cfk's

gevraagd

meer in de spuitbussen.

over

Op andere

worden er niet zoveel eisen en vragen gesteld, dit is zeer afhankelijk van

personen en projecten. Grote bedrijven stellen in het algemeen wel eisen
m.b.t. health and safety.
De toeleveranciers

spelen nauwelijks een rol bij het totstandkomen

beleid bij Verffabriek.
ontwikkeling
vraagt

WeI wordt met bepaalde toeleveranciers

van een nieuw produkt

of een andere produktvariant.

weI naar het bestaan of ontwikkeling

toeleveranciers.
De concurrenten
ontwikkeling

worden

van nieuwe

terrein van de waterarme

nauwlettend
technologieen

van het milieu-

samengewerkt

Verffabriek

van een milieuzorgsysteem

in de gaten gehouden
betreft.

bij de
bij zijn

daar waar het de

Er wordt geconcurreerd

systemen en dan om het ter beschikking

op het

stell en van de

technologie door grote bedrijven. Verffabriek is een klein bedrijf in de verfindustrie.
De directie wil graag op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen,
pas op de verpakkingen

maar vaak is

van een nieuw produkt of een produktverbetering

wat deze verbetering inhoudt. Het is voor Verffabriek,

te zien

die ook aan produktinnovatie

doet, moeilijk te weten te komen of men nu voorop loopt op een bepaald gebied of
niet.
De verfindustrie

en dus ook Verffabriek

is onderhevig aan een behoorlijke hoeveel-

heid overheidsregelgeving ; ook in Europees verband. De regelgeving
dustrie

is door de zichtbaarheid

van deze industrie vrij zwaar,

in de verfin-

zwaarder

dan in
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andere bedrijfstakken, zo is de directie van Verffabriek van mening. Er is een
continue beweging in allerlei normwaarden, er moet continu gekeken worden naar
de effecten op het grondstofgebruik. De regelgeving m.b.t. de etikettering wijzigt
voortdurend, de loodwetgeving in de EG bijvoorbeeld wordt in Duitsland eerder
ingevoerd dan in Frankrijk; dit betekent dat er steeds aanpassingen moeten plaatsvinden. Naast de gebruikelijke inspecties (arbo, milieu) heeft Verffabriek ook te
maken met de Keuringsdienst van Waren i.v.m. controle van teksten op het etiket,
de vulling van de flessen en blikken (E-waarden). Ais overige actoren die invloed
op het beleid uitoefenen kunnen nog genoemd worden de brancheorganisatie VVVF
(Vereniging voor Verf- en Drukinktfabrikanten) en de Bedrijfsmilieudienst.
Isolatiebedrijf

SBI

2682 vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten
n.e.g.

Produkten en afzetmarkten Isolatiebedrijf produceert isolatieprodukten op
basis van steenwol. De afnemers zijn aannemers, industriele isoleerders en onderaannemers in de bouw in Europa. Levering vindt via de handel plaats. De afnemers
in de algemene bouw waren in 1992 goed voor ca. 55 % van de totale ornzet van
Isolatiebedrijf op de Nederlandse markt, de gespecialiseerde verwerkers voor ca.
45 %. De helft van de ornzet wordt in de Benelux gerealiseerd, de andere helft in de
rest van Europa. Isolatiebedrijf heeft in de totale markt voor isolatieprodukten in de
Benelux een marktaandeel van ca. 25 %. In de Benelux zijn er 4 isolatiemateriaalproducenten (glas- en steenwol) en 12 polystyreen en polyurethaanproducenten.
Deze laatste groep bestaat uit kleine bedrijven die de grondstoffen niet zelf maken
maar betrekken van de chemische industrie. In Nederland heeft Isolatiebedrijf een
marktaandeel van 35 % in de markt voor isolatiematerialen.
Contingentiefactoren
Isolatiebedrijf heeft 1.300 werknemers in dienst en
bestaat sinds 1948, het bedrijf is dus 46 jaar oud.

De produktie vindt plaats in een 4-ploegendienst op basis van orders. De produktie
is te typeren als procesproduktie en vindt batchgewijs plaats.
De taakomgeving van Isolatiebedrijf bestaat uit diverse afnemersgroepen, toeleveranciers, de (rijks) overheid, collegabedrijven op het bedrijfsterrein, etc.
Marktsituatie bedrijf (uit o.a. Sociaal Jaarverslag 1993) De markt voor
isolatiematerialen vertoonde sinds de tweede oliecrisis een voortdurende groei en de
ornzet voor Isolatiebedrijf steeg van jaar tot jaar. De branche is erg gevoelig voor
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de conjunctuur in de bouw; in de jaren tachtig vertoonde deze een neerwaartse
spiraal. De hausse uit de isolatiemarkt is voorbij. Daarbij komt de toegenomen
concurrentie o.a als gevolg van het wegvallen van de Europese binnengrenzen. De
produktiekosten stijgen, ook als gevolg van hoge milieu-investeringen. Prijsstijgingen zijn voor een low-involvement produkt als isolatiemateriaal niet mogelijk.
Isolatiebedrijf kan de gestegen kosten niet doorberekenen zonder daarmee marktaandeel te verliezen. De strategie is dan ook gericht op het vergroten van de omzet
door het verkoopvolume te vergroten.
In commercieel opzicht was 1993 een niet al te best jaar voor Isolatiebedrijf; de
omzet daalde (met name in het marktsegment buiten de Benelux) en de winst
halveerde. Als oorzaken worden in het Sociaal Jaarverslag 1993 genoemd: verslechterende conjunctuur, meer concurrentie en stijgende kosten plus forse afschrijvingen
op het gebied van milieumaatregelen. Voor 1994 wordt verwacht de resultaten op
hetzelfde peil te kunnen houden.
In de branche is sprake van concentratie van bedrijven, met name in Duitsland.
Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar In 1991 is de zgn. brikettenfabriek
in gebruik genomen, waar steenwol gerecycled wordt. Deze recyclingsinstallatie is
een essentiele wijziging in de technologie van het steenwol maken. Men is continu
bezig met produktontwikkeling, bijvoorbeeld om bij gebruik van steenwol in de
bouw stofoverlast te beperken. Een andere belangrijke ontwikkeling is de recentelijke sluiting van een van de vijf produktielijnen; dit betekent een inkrimping van de
produktie.
Interne Jactoren Isolatiebedrijf is een onderdeel van een Deense holding
bestaande uit meerdere divisies. De organisatiestructuur binnen Isolatiebedrijf is
functioneel van opzet. Binnen de marketingafdeling is er voor de Nederlandse markt
een verdere onderverdeling naar toepassing van de produkten; er is voorts een apart
kantoor voor de verkoop aan de Benelux en een kantoor dat verkoopt voor export.
Er is sprake van een hoge mate van formalisering van de bedrijfsvoering, met name
voor produktie en verkoop. Problemen worden m.b. v. standaardprocedures opgelost.
Isolatiebedrijf staat open voor vernieuwingen als deze door de technologie worden
ingegeven; men staat niet erg open voor omgevingsinvloeden. Men wenst niet
voorop te lopeno
Het personeel kent eenmaal per maand werkoverleg over de werksituatie; voorts is
er een ideeen-bus en eenmaal per jaar een personeelsmanifestatie. Er is een ondernemingsraad aanwezig en het bedrijf brengt jaarlijks een sociaal jaarverslag uit.
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Kwaliteits- en arbozorg Bij Isolatiebedrijf wordt veel aandacht besteed aan
arbeidsomstandigheden. Er is een ondememingsraad en jaarIijks verschijnt een
Sociaal Jaarverslag. Op kwaliteitsgebied is men ISO 9001 en 9002 gecertificeerd. Er
is een kwaliteitshandboek aanwezig; de bedoeling is dat het milieuzorgsysteem
daarin geintegreerd wordt.
Bij Isolatiebedrijf zijn er nauwkeurig beheerste werkomstandigheden; er is een
VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) commissie. Er wordt veel aandacht
besteed aan de terugdringing van het ziekteverzuim, een beleid dat succesvol is, het
percentage is nu (1993) 5,3%.
Motieven milieubeleid Overheidsregeigeving vormt een belangrijk motief om
milieumaatregelen te nemen. Isolatiebedrijf heeft met de provinciale overheid te
maken die volgens het bedrijf een grote hoeveelheid milieumaatregelen gevraagd
heeft. Bedrijfsinteme overwegingen en dan met name het kostenaspect vormen een
motief voor het nemen, maar ook achterwege laten van milieumaatregelen. Samenvattend zijn het vooral bedrijfsexterne en in mindere mate bedrijfsinterne motieven
die het milieubeleid van Isolatiebedrijf in gang zettenlin gang gezet hebben.
Invloed actoren De afnemers van Isolatiebedrijf stellen niet direct eisen
m.b.t. milieuzaken, maar stellen weI veel vragen over de milieu-aspecten van het
produkt en de produktie. Volgens Isolatiebedrijf wordt dit ingegeven door de
aandacht voor het milieu in het algemeen. De ervaring is dat de afnemers niet
precies weten wat ze vragen, "over het milieu kIetst men maar wat". Isolatiebedrijf
zou het liefst informatie verstrekken die door een neutrale instantie opgesteld is.
Door de vele vragen die van afnemerszijde komen, hebben de afnemers weI invioed
op het milieubeleid van Isolatiebedrijf.
De toeleveranciers van Isolatiebedrijf (delfstoffenleverancier, hoogovensiakken,
produkten van de chemische industrie) stellen geen milieu-eisen. Isolatiebedrijf
vraagt zelf een schriftelijke verklaring van de delfstoffenleverancier om groeve na
gebruik in milieu-acceptabele staat terug te brengen.
De concurrenten van Isolatiebedrijf zijn nauwelijks van invioed op het milieubeleid
wat de produktiesfeer betreft. De meeste concurrenten hebben andere technologieen,
Het milieu speeit weI een rol in de marketingsfeer. Op dat punt wordt goed in de
gaten gehouden wat de concurrenten naar voren brengen.
De meeste invloed op het miIieubeIeid van Isolatiebedrijf heeft de overheid en dan
met name de provinciale overheid. Omdat Isolatiebedrijf een aantal jaren in gebreke
is gebleven met het nemen van maatregeIen, is deze overheid opgetreden en heeft
volgens Isolatiebedrijf strenge maatregelen voorgeschreven. De hoeveelheid
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regelgeving acht men minder een probleem dan de hoogte van de eisen. Bovendien
vindt men de overheid slecht geinformeerd over wat er in het buitenland gebeurt op
milieugebied. Isolatiebedrijf vindt dat de eisen op milieugebied te ver zijn doorgeschoten; als alles uitgevoerd wordt, wordt het bedrijf eerder een "apotheek" dan een
produktielocatie van isolatieprodukten. De kostprijs van de produkten wordt dan te
hoog, men prijst zichzelf uit de markt.
Een groep actoren met een belangrijke invloed op het milieubeleid van Isolatiebedrijf zijn de omwonenden. Er zijn veel klachten over stank en stof. Deze zijn niet
gevaarlijk, maar weI hinderlijk. Deze klachten bereiken Isolatiebedrijf soms direct,
soms gaat dat via de overheid. De klachten vormden destijds voor de overheid mede
een aanleiding om milieu-eisen aan Isolatiebedrijf te stellen.
Het concern waar Isolatiebedrijf deel van uitmaakt heeft milieurichtlijnen opgesteld,
die resulteerden in het tot nu toe gevoerde beleid bij Isolatiebedrijf. Dus het beleid
van de holding heeft een belangrijke invloed op het miIieubeleid bij Isolatiebedrijf.
Andere actoren spelen geen rol bij het milieubeleid van Isolatiebedrijf.
Metaalbedrijf

SBI

3430 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires

Produkten en afzetmarkten De activiteiten van Metaalbedrijf zijn geconcentreerd rondom het onderzoek, de ontwikkelingen produktie van het onderdeel. Er
worden ook prototypes geconstrueerd en verkocht. De kennis m.b.t. het ontwerp en
produktie van het onderdeel is gepatenteerd (tot 2000) en gelicentieerd. Het
afuemersbestand van Metaalbedrijf wordt gevormd door de automobielindustrie in
Europa (Volvo, Ford, Fiat en Rover) en Japan (Subaru, Nissan en Honda). De
Amerikaanse autoindustrie is nog geen klant van Metaalbedrijf.
Contingentiefactoren Metaalbedrijf heeft 200 mensen in dienst en is sinds
1972 een zelfstandige onderneming. Het produktieproces kan getypeerd worden als
serie-massaproduktie. De produktie van onderdelen vindt 5 dagen per week, 24 uur
per dag plaats. De produktie geschiedt met de grootste nauwkeurigheid; er wordt
gewerkt met toleranties van duizendsten van millimeters.
De taakomgeving van Metaalbedrijf bestaat uit diverse afuemersgroepen, toeleveranciers, de overheid, collegabedrijven op bet industrieterrein, brancheorganisatie
(FME), de Bedrijfsmilieudienst,etc.
Marktsituatie bedrijf De activite:iten van een bedrijf als Metaalbedrijf zijn
sterk afhankelijk van de autoindustrie. Deze industrie heeft een wereldwijde malaise
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gekend en als gevolg daarvan waren de resultaten van Metaalbedrijf slecht. In 1986
en 1987 was de winst na belastingen nog zwaar negatief. Na deze jaren is er weer
sprake van een positieve trend en ook voor de komende jaren wordt een lichte
stijging van de winst verwacht. Op langere termijn wordt een sterke uitbreiding van
de produktie voorzien; een verdubbeling van het aantal te produceren eenheden. De
verwachting is dat er de komende jaren enkele belangrijke autofabrieken als klant
bijkomen (Honda, Renault, Nissan).
Er is bij de gebruikers van auto's een toenemende trend naar auto's met een
onderdeel als door Metaalbedrijf geproduceerd. Met name in Japan en in Europa.
Wereldwijd zijn er 5 tot 6 bedrijven die te vergelijken zijn met Metaalbedrijf; in
Duitsland en in de VS zitten enkele zeer grote bedrijven. Metaalbedrijf is in de
branche een klein bedrijf en heeft een marktaandeel van 5 a 6%.
Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar In 1991 is een nieuwe, tweede
produktielijn in gebruik genomen. In organisatorisch opzicht zijn er ook veranderingen geweest: er heeft een culturele omslag plaatsgevonden. Men is van een hierarchische naar een meer platte structuur overgegaan; de bedoeling is om tot een sociotechnische vormgeving van de arbeidsorganisatie te komen.
Interne factoren zoals juist gezegd wordt naar een plattere organisatiestructuur gestreefd. De huidige structuur wordt gekenmerkt door een tweedeling: de helft
van de werknemers werkt in de produktie en een kwart is werkzaam in de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling.
De mate van formalisering en standaardisering van de bedrijfsvoering is hoog; het
kwaliteitshandboek bevat veel procedures over de produktenstroom, het produktieproces, de inkoop, R&D, expeditie, handling stoffen, handelingsvolgorde en
opleiding. Zoals gezegd geschiedt de produktie met de grootste nauwkeurigheid,
reden waarom veel zaken vastgelegd zijn. Ook het kwaliteitssysteem vereist een
vastlegging in procedures. Per processtap is er een ODS, een Operator Documentatieset met daarin procesgegevens aanwezig. Daamaast is er een instructieboek met
daarin de procesgegevens naar instructies vertaald.
De cultuur van Metaalbedrijf is meer naar binnen dan naar buiten gericht; kwaliteitszorg is belangrijk en men werkt aan het geven van meer verantwoordelijkheden
aan de werknemers. In het kader van de sociotechnische aanpak en van het kwaliteitssysteem QOS, werkt men met verbeteringsgroepjes. Er vindt weI promotie naar
overheden en klanten plaats. Het personeel wordt behalve via de verbeteringsgroepjes, gemotiveerd door informatieverschaffing en periodiek afdelingsoverleg. Er is
een ondernemingsraad aanwezig binnen het bedrijf.
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Kwaliteits- en arbozorg In 1992 is de Ford Q-l kwalificatie behaald (vergelijkbaar met NEN-ISO). De kwaliteitsdienst is verantwoordelijk voor het beheer van
het kwaliteitssysteem en interne kwaliteitsauditing. Arbeidsomstandighedenzorg is
een belangrijk punt bij Metaalbedrijf; er is een arbo- en milieucoordinator aangesteld. Het arbo-jaarplan is recentelijk opgesteld. Arbozorg is een vast punt op de
agenda van het werkoverleg en in de functioneringsgesprekken.
Motieven milieubeleid De motieven voor Metaalbedrijf om aan milieuzorg te
doen zijn divers; in de eerste plaats spelen overheidsvoorschriften een belangrijke
rol, evenals de naleving van vrijwillige afspraken (convenanten). Voorts ziet men
ook bedrijfseconomische voordelen; vooral met de energiebesparingsmaatregelen
hoopt men kosten te besparen. Daarnaast worden ook maatregelen genomen, dan
wei overwogen uit preventieve overwegingen. Tenslotte wenst men milieuzorg in te
voeren tegelijkertijd met structurele arbozorg, zo wenst men synergievoordelen te
bereiken. Resumerend: zowel bedrijfsinieme als bedrijfsexteme motieven spelen een
rol bij de invoering van milieuzorg/miIieumaatregelen.
lnvloed actoren Bij de huidige afnemers is er nog nauweIijks sprake van
eisen of wensen m.b.t miIieuzorg of -maatregelen. Indien men de Amerikaanse
markt wil betreden gelden er wei milieu-eisen, voornamelijk m.b.t. de aard en
inhoud van de produkten op het gebied van energiegebruik en emissie-uitstoot.
De toeleveranciers van Metaalbedrijf beinvloeden het miIieubeleid niet. WeI stelt
Metaalbedrijf zelf eisen m.b.t. de teruggave van verpakkingen en de aard van de
verpakkingen (geen cadmium).
Men houdt de concurrenten goed in de gaten op het gebied van produktontwikkeling. Met name een betere afstemming van de motor en het energiegebruik als
gevolg van het produkt zijn een voortdurende bron van onderzoek. In directe zin
oefenen de concurrenten geen invloed uit op het milieubeleid bij Metaalbedrijf.
De overheid oefent zoals te verwachten is wel invloed uit op het milieubeleid van
Metaalbedrijf. Het bedrijf heeft sinds half 1994 een Hinderwetvergunning (Wet
Milieubeheer). Men ervaart de veranderIijkheid van de wet- en regelgeving als
groot. Het is moeilijk om daar op in te spelen. Door gebrek aan tijd en de veranderIijkheid is men Diet in staat de wetgeving een stap voor te bIijven. Men is nu bezig
met een duidelijke inhaalslag.
De overige actoren die het milieubeleid op een of andere wijze beinvloeden zijn de
Bedrijfsmilieudienst, de Stichting Bedrijfsveiligheid en de FME.

Bijlage 2

263

Meubelfabriek

SBI

3612.2 Vervaardiging van bedrijfsmeubels

Meubelfabriek lakt en verwerkt plaat- en buismateriaal tot tafels en ladenblokken en produceert houten bladen. De enige afnemer
is het kantoormeubelenbedrijf binnen de holding. De helft van de produktie wordt
geexporteerd naar 22 verschillende landen. Oost-Europa wordt als afzetgebied steeds
belangrijker. De grootste groep afnemers wordt gevormd door bedrijven; daarnaast
wordt ook geleverd aan de (semi) overheid.
Produkten

en afzetmarkten

Contingentiefactoren Meubelfabriek heeft 40 personen in dienst; de holding
in totaal 325, waarvan 150 in de produktiesfeer. In 1979 is Meubelfabriek opgestart,
na een afsplitsing van een gedeelte van de produktie van een andere vestiging van de
holding; het bedrijf is dus 15 jaar oud. Het produktieproces is te omschrijven als
serie-massa produktie; er wordt batch-gewijs geproduceerd.
De taakomgeving van Meubelfabriek bestaat uit de afnemers, toeleveranciers,
overheden, andere plaatselijke ondememers, organisaties als de Kamer van Koophandel en de Bedrijfsmilieudienst en omwonenden. Deze laatste groep oefent nogal
wat invioed uit op Meubelfabriek niet in de Iaatste plaats uit miJieu-oogpunt, maar
ook omdat de werknemers veelal afkornstig zijn uit het dorp.
Marktsituatie bedrijf De volumegroei in 1990 werd hoofdzakeJijk veroorzaakt
door een aantal sectoren binnen de metaalproduktenindustrie, waar de kantoormeubelenindustrie ook deel van uitmaakt. Ook de werkgelegenheid is in 1990 toegenomen met 3 a 3,5 %. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn redelijk positief.
De stijging van de werkgelegenheid zal minder groot zijn en rond de 2 % blijven.
Vande bouwnijverheid worden geen bijzondere omzetimpulsen verwacht, weI van
de Duitse eenwording. Meubelfabriek heeft in de afgelopen jaren ook groei gekend
en is optimistisch over de toekornst; de orderportefeuiIle stijgt. Wei ziet men een
toenemende concurrentie in de kantoormeubelenbranche; er zijn al fusies te zien. De
kantoormeubelenbranche wordt gedomineerd door drie grote producenten van
kantoormeubelen. Volgens de CBS-maandstatistiek industrie 92/93 waren er in het
derde kwartaal van 1992 72 bedrijven in de metalen meubelindustrie in Nederland.
Behalve de drie groten zijn er dus nog zo'n 70 kleinere bedrijven.
Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar De afgelopen jaren hebben zich
enkele belangrijke veranderingen voltrokken bij Meubelfabriek. Zo is een nieuwe
hal voor houtbewerking in gebruik genomen, is een nieuw kantoor gebouwd en is
een nieuwe tussenlaag in de organisatie van de holding gecreeerd. Voor Meubelfa-
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briek betekende dit een nieuwe plant-manager. De vanuit milieuoogpunt belangrijkste ontwikkeling in de afgelopen jaren was de ontwikkeling en in gebruikneming van
een lakstraat, waar met watergedragen lakken gewerkt wordt.
Interne factoren De organisatiestructuur is functioneel opgebouwd, er is een
staal- en houtafdeling, een finishing afdeling en een montageafdeling. Daarnaast is
er een aantal (veelal eenpersoons) stafafdelingen. Er ontbreekt een verkoopafdeling;
dit hangt samen met het feit dat de totale produktie aan een zusterbedrijf in de
holding geleverd wordt. De mate van formalisering en standaardisering van de
bedrijfsvoering is laag. Er is weinig in regels en procedures vastgelegd.
De cultuur van Meubelfabriek is gericht op het zoveel mogelijk betrekken van de
personeelsleden bij de gang van zaken in het bedrijf. Mensen krijgen verantwoordelijkheden, de daartoe benodigde informatie wordt ruimschoots verstrekt. Door steeds
met specifieke projecten te starten wordenlblijven de mensen gemotiveerd. Personen
uit de verschillende werkmaatschappijen vormen samen een denktank waar over het
assortiment gesproken wordt, maar ook over produktietechnieken, milieuzaken, etc.
Kwaliteits- en arbozorg Meubelfabriek heeft nog geen kwaliteitsborgingssysteem; door problemen met de automatisering en door logistieke problemen is
men nog niet aan het werken aan de ISO-normering toegekomen. Dit punt heeft
thans een hoge prioriteit.
Arbeidsomstandigheden hebben binnen het bedrijf grote aandacht. Het ziekteverzuim
in de produktie is 4 %. Meubelfabriek overlegt hierover met deskundige instellingen
en hanteert het door de Metaalunie ontworpen computerprogramma. Vande
Arbeidsinspectie ontvangt men goede adviezen.
Motieven milieubeleid De motieven om milieuzorg in te voeren en milieumaatregelen te nemen, zijn verschillend. Enerzijds hecht het management persoonlijk
aan de zorg voor het milieu, anderzijds tracht men dit belang te vertalen in concurrentieel voordeel. Men wenst het imago van het bedrijf te verbeteren door sterk de
nadruk te leggen op de milieumaatregelen -in casu de lakstraat- die het bedrijf
getroffen heeft. Een aanleiding voor het lakstraatproject was zeker ook de geuroverlast in de omgeving en afspraken als KWS-2000. De naleving van milieuvoorschriften tenslotte was ook een motief voor het nemen van milieumaatregelen.
Samenvattend: de motieven voor milieuzorg bij Meubelfabriek zijn zowel persoonLijk als bedrijfsintem en bedrijfsextem.
InvLoed actoren Meubelfabriek levert de kantoormeubelen in eerste instantie
aan een ander bedrijf binnen de Holding. Dit bedrijf levert door naar de uiteindelijke afnemers, bedrijven en de (semi-)overheid. De overheid formuleert (milieu)wen-
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sen, de overige afnemers stellen nagenoeg geen milieu-eisen; het is eerder andersom. Meubelfabriek probeert milieubewustheid als verkoopargument te hanteren.
De toeleveranciers oefenen geen invloed uit op het milieubeleid van Meubelfabriek.
Ook hier is het eerder andersom. Meubelfabriek stelt eisen m.b.t. de samenstelling
van de verpakking (lijmen), de olie op het staal (plantaardig), etc. Het toetsen op
milieu-aspecten is een vaste procedure bij de inkoop van materialen.
De concurrenten spelen in directe zin geen rol bij het milieubeleid van Meubelfabriek. WeI probeert Meubelfabriek deze voor te zijn, zoals bij de lakstraat. Wettelijke maatregelen vormen uiteraard een belangrijke reden om bepaalde maatregelen te
nemen. De overheid speelt dus een belangrijke rol. Overigens heeft men goede contacten met de overheid op de verschillende niveaus. Met VROM heeft men intensieve contacten (gehad) bij de totstandkoming van de lakstraat.
De overige actoren die Meubelfabriek stimuleren met en helpen bij het totstandkomen van milieuzorg, zijn de BMD en de Kamer van Koophandel. Omwonenden zijn
door het ondervinden van geuroverlast, een belangrijke initiator geweest bij het
ontwikkelen van de lakstraat voor watergedragen verven.
Auto

SBI

5010 handel in en reparatie van auto's
5020 handel in en reparatie van auto's
5050 benzineservicestations

Produkten en afzetmarkten Auto verkoopt de volgende produkten en voert de
volgende activiteiten uit: verkoop nieuwe en gebruikte auto's, garagebedrijf en
werkplaats, schadebedrijf, wasstraat en benzinestation. De afzetmarkt is geconcentreerd in de regio van vestiging; door de fabrikant is Nederland in verzorgingsgebieden ingedeeld. Er worden ongeveer evenveel nieuwe als gebruikte auto's verkocht.
Door de verkoop van verschillende typen auto's en de diversiteit aan produkten
heeft Auto een breed scala aan klanten.
Doordat auto's kwalitatief steeds beter worden, is er minder onderhoud aan te
plegen en vergt een onderhoudsbeurt minder materialen. Auto legt zich mede
daarom ook toe op de ACT (Auto Comfort Techniek), zoals het inbouwen van luxe
artikelen in auto's (airconditioners, faxen, e.d.).
De laatste jaren is er sprake van een stijgende omzet, het aantal verkochte auto's
loopt terug. De winstsituatie is minder positief dan die van de omzet.
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Contingentiefactoren
technische

Auto heeft 60 werknemers

systeem in de uitvoerende

en is 35 jaar

kern is overwegend

oud. Het

stukproduktie;

bij de

verkoop en het onderhoud wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen
van de klant.
Actoren in de taakomgeving
renten.

zijn de overheid, toeleveranciers,

Auto is sterk afhankelijk

van een belangrijke

afnemers en concur-

toeleverancier

van nieuwe

auto's en onderdelen.

Marktsituaiie bedrijf Over de ontwikkelingen
eensluidend

in de autobranche

wordt niet

gedacht en de opvattingen wijzigen nogal eens. Een verwachting

is dat

de Europese automarkt in 1994 licht zal groeien, maar het einde van de crisis is nog
niet in zieht. In de eerste helft van 1994 zijn de verkopen echter flink toegenomen.
Een andere verwachting
handhaven.
Jacques

op zijn best de afzet in 1994 zal

is dat de autobranche

De president-directeur

Calvet verwoordde

van de Franse PSA-groep

zijn verwachtingen

(Peugeot en Citroen)

in een kranteninterview

(december

1993) als volgt:
-

scherpe milieu- en veiligheidseisen

drijven de prijs van auto's op (deze maken nu

al gemiddeld 15 % van de kostprijs uit);
-

auto's gaan langer mee;

-

veranderd

bestedingspatroon

van de Europese

consument,

waardoor

er relatief

meer aan voeding en gezondheid wordt uitgegeven dan aan transportmiddelen;
-

overcapaciteit

Daarnaast

in de Europese autoindustrie.

zijn de Amerikaanse merken in opkomst en zit de autobranche in Japan in

de problemen.

Er zal sterk bezuinigd worden op toeleveranciers.

Belangrijke veranderingen laatste 5 jaar De belangrijkste veranderingen in de
afgelopen 5 jaar voor Auto waren de overname c.q. start van het bedrijf in Veldhoill. de wasstraat en het schadebedrijf.

yen en de start van twee nieuwe produkten,
Voorts

worden

elektronica

regelmatig

nieuwe

machines

activiteiten

zeker

daar

waar

de

toeslaat (voorbeelden: uitlijnmachine en spuitcabine in schadeafdeling).

Interne factoren De organisatiestructuur
directeur

aangeschaft,

staan 6 "produktgroepen",
die Auto voert.

die

van Auto is zeer simpel: onder de

overeenkomen

Er is een behoorlijke

hangt samen met de ISO-certificatie.

met de produkten

en

mate van standaardisering;

dit

Er bestaan veel procedures

en voorschriften

voor alle activiteiten.
De cultuur

van de organisatie

is te typeren als een open cultuur;

relatief oud, maar desondanks zeer alert op ontwikkelingen
daar ook op in, zoals door het geven van voorlichting,

het bedrijf is

in de omgeving en speelt
excursies en deelname aan
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uitwisselingsprojecten met andere landen.
Het personeel wordt gemotiveerd door opleiding en voorlichting. De directie (en
milieucoordinator) streven ook "uitstraling" na door eigen handelen.
Kwaliteits- en arbozorg Auto streeft emaar in 1995 alle afdelingen ISO-9002
gecertificeerd te hebben. Op de schadeafdeling wordt dit geeist door (lease)bedrijven. Men wenst verder te gaan dan de ISO-certificatie; het streven is om Total
Quality Management (TQM) te bereiken. Momenteel is men bezig met de beschrijving van het kwaliteitssysteem en het aangeven van verbeterplannen voor de
Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding. Elke klant wordt gevraagd een kwaliteitskaart
in te vullen. Fouten worden direct hersteld en het personeel wordt doordrongen van
het goed werken: "do it right the first time".
Op arbo-gebied heeft het bedrijf alle wettelijke maatregelen genomen; er vindt
regelmatig controle door de Arbeidsinspectie plaats.
Motieven milieubeleid De motieven voor milieuzorg zijn terug te vinden in de
persoonlijke overtuiging. Ook externe motieven zoals overheidsregelgeving spelen
een belangrijke rol. De brancheorganisatie BOVAG is in een aantal gevallen
stimulator geweest tot het nemen van maatregelen. Auto berekent ook de economische effectiviteit van maatregelen alvorens deze in te voeren, er worden kosten/baten-analyses gemaakt. ConcIuderend zijn de rnotieven om milieumaatregelen te
nemen persoonlijke, bedrijfsexteme en bedrijfsinterne motieven.
Invloed actoren De afnemers van Auto oefenen geen invloed van betekenis
uit op het milieubeleid van dit bedrijf. Op de nota's voor een onderhoudsbeurt wordt
een milieuheffing vermeld. Auto moet dit eerder uitleggen aan de klanten dan dat zij
dit direct begrijpen.
De belangrijkste toeleverancier, het automerk in Frankrijk, stelt geen voorwaarden
of eisen aan het milieubeleid van Auto. In Frankrijk gelden minder strenge rnilieueisen en het is zelfs moeilijk om bepaalde wensen (bijvoorbeeld m.b.t. verpakkingen) gehonoreerd te krijgen bij het automerk.
Concurrenten hebben geen invloed op de besluitvorrning omtrent rnilieuzorg bij
Auto. De overheid is een belangrijke initiator geweest van het milieubeleid bij Auto.
Door het stortplaatsbeleid en de daarmee verbonden boetes is Auto met de gescheiden inzameling van afval begonnen en daaruit is een verdergaand rnilieubeleid
voortgevloeid. Andere wet- en regelgeving is ook vaak de reden voor het nemen van
milieumaatregelen geweest.
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Overige actoren (bijvoorbeeld omwonenden, banken en verzekeraars, aandeelhouders en publieksgroepen hebben geen invloed (gehad) op het milieubeleid van Auto.
Dit geldt niet voor de brancheorganisatie BOVAG, die o.a. door het opstellen van
een handboek milieuzorg, een rol gespeeld heeft in het totstandkomen van milieuzorg bij Auto.
Bedrijfswagen

SBI

5010 handel in en reparatie van auto's
5020 handel in en reparatie van auto's

Produkten en ajzetmarkten Bedrijfswagen verkoopt nieuwe en gebruikte
auto's, de helft hiervan zijn personenauto's, de andere helft van de omzet wordt
gegenereerd door bedrijfsauto's (vracht- en bestelwagens). Voorts is er een onderhoudsafdeling (gesplitst in een afdeling voor personenauto's en een voor bedrijfswagens) en een schadeafdeling. Het afzetgebied van het gevoerde merk is in rayons
opgedeeld, Bedrijfswagen verzorgt voornamelijk de zone Eindhoven-Venlo, Het
grootste deel van het klantenbestand bestaat uit bedrijven; ook voor personenauto's,
in dat geval zijn het lease-maatschappijen die Bedrijfswagen tot klant heeft. De
verdeling is als voigt: 25 % particulieren en 75 % bedrijven. Qua prijsniveau
verkoopt Bedrijfswagen auto's in het bovensegment van de automarkt. Bedrijfswagen heeft een vast klantenbestand, dat men probeert vast te houden door onderhoudscontracten (voor vrachtwagens) af te sluiten. De laatste jaren richt men zich
wat de bedrijfswagens betreft steeds meer op het zogenaamde getrokken materiaal
zoals aanhangers en opleggers; in de personenwagens speelt de ACT (Auto Comfort
Techniek) een belangrijke ro!. De omzet voor personenauto's is de laatste jaren licht
stijgend; de situatie voor bedrijfswagens ziet er somberder uit.
Contingentiefactoren Bedrijfswagen heeft 75 werknemers en is 45 jaar oud.
De produktie bij Bedrijfswagen is te typeren als stukproduktie; bij het merendeel
van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met wensen van de klant. De
externe controle waaraan Bedrijfswagen onderhevig is, wordt door het bedrijf als
zwaar ervaren; naast de belangrijkste toeleverancier van het gevoerde merk, wordt
de druk van overheidsregelgeving als erg hoog ervaren.
Marktsituatie bedrijf De ontwikkelingen in de autobranche zijn reeds
beschreven bij Auto. Voor Bedrijfswagen gelden voor de personenauto's dezelfde
perspectieven, zij het dat Bedrijfswagen een ander (hoger) segment van de markt
bedient. In zijn algemeenheid wordt voor de personenautobranche een handhaving
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dan weI lichte stijging van de verkopen verwacht.
Zoals gezegd ziet de situatie voor bedrijfswagens er somberder uit; de verkoop van
dit type auto's is sterk afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de (potentiele)
afnemers. Voor 1995 wordt een lichte stijging van de economische groei voorspeld;
dit kan positief werken op de verkoop van bedrijfswagens.
Belangrijke veranderingen in de laatste 5 jaar Bedrijfswagen is de afgelopen
jaren op expansie gericht geweest: vanaf 1992 zijn 3 filialen overgenomen. Daarnaast is de vrachtwagenwerkplaats aanmerkeJijk uitgebreid en is in Eindhoven de
schadeafdeling vemieuwd. Ook op produktgebied is men bezig met veranderingen:
getrokken materieel en ACT.
Interne factoren De organisatiestructuur van Bedrijfswagen is functioneel
opgebouwd; onder de werkplaats en magazijn is een geografische indeling. Er
bestaat zowel een fysieke als een psychologische scheiding tussen de reparatie- en
onderhoudswerkplaats voor personenauto's en die voor bedrijfswagens. Er bestaat
als het ware een muur tussen beide afdelingen. Het werk in de bedrijfswagenafdeling is veel vuiler en de werkplaats is 12 uur per dag geopend; er wordt in 2
ploegen gewerkt. De mate van formalisering en standaardisering is niet hoog in het
bedrijf. Bedrijfswagen gaat ISO invoeren; er zullen dan ook meer regels en
procedures komen, het werkproces zal dan meer geformaliseerd worden.
De cultuur van de organisatie is in tegenstelling tot Auto niet erg open; hoewel
Bedrijfswagen een dynarnisch op expansie gericht bedrijf is, stelt men zich niet open
ten opzichte van de maatschappij op.
Het personeel wordt gemotiveerd door betrokkenheid te kweken, met mensen te
praten. Er wordt geen extra financiele beloning gegeven. Personeelsleden volgen
indien noodzakelijk cursussen.
Kwaliteits- en arbozorg Door de ovemame-activiteiten in de afgelopen jaren
is de aandacht voor kwaliteitszorg wat op de achtergrond geraakt. Men volgt de
onderhoudsvoorschriften van het gevoerde merk. Er wordt nu aan de certificering
ISO-9002 gewerkt, door een enkele klant wordt daar naar gevraagd. Men hanteert
de onderhoudsvoorschriften van het gevoerde merk.
Bedrijfswagen heeft geen arbo-jaarplan; er wordt geen speciale aandacht aan
arbeidsomstandigheden besteed. De regelmatige controle door de arbeidsinspectie
vindt men voldoende.
Motieven milieubeleid Het belangrijkste motief voor Bedrijfswagen om milieumaatregelen te nemen is het herstel van milieuschade en de naleving van milieuvoorschriften. Dit vloeit voort uit de houding van het management t.a. v. milieuzorg.
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Het milieu wordt belangrijk gevonden maar men stelt dat men niet voorop loopt en
een volgend beleid voert. Het management conformeert zich aan wettelijke eisen;
tegelijkertijd is men niet goed op de hoogte van de milieuwetgeving; men weet niet
aan welke wettelijke verplichtingen men moet voldoen. Het zijn dus bedrijfsexteme
motieven die ten grondslag liggen aan milieuzorg bij Bedrijfswagen.
Invloed actoren De afnemers oefenen invloed uit op het miIieubeleid van
Bedrijfswagen, maar niet in stimulerende zin. De milieutoeslag die aanvankelijk op
de rekening van een onderhoudsbeurt vermeld stond, oogstte zoveel kritiek, dat de
directie besloten heeft deze toeslag voortaan niet meer op de rekening te vermelden.
Vanuit afnemerszijde is er verder geen structurele (veel voorkomende) vraag naar
milieuzaken in de garage.
De toeleveranciers oefenen ook geen invloed op Bedrijfswagen uit op milieuzorggebied. Hoewel de fabrikant van het gevoerde merk naar een recyclebare auto van
95 % te streven, komt er in de praktijk nog weinig van terecht. Bedrijfswagen kan
bijvoorbeeld geen onderdelen voor recycling aanleveren bij de fabrikant. Bij de
overige toeleveranciers is (ook) geen spraken van wensen/eisen op milieugebied.
Concurrenten hebben geen invloed op de besluitvorming omtrent milieuzorg bij
Bedrijfswagen.
De overheid speelt een heel belangrijke rol in de totstandkoming van milieuzorg bij
Bedrijfswagen. Eerder is al gemeld dat het milieubeleid volgend is, de directie
conformeert zich aan de wetgeving. Men vindt overigens dat er te veel en te veel
onduidelijke wetgeving is en dat deze te snel verandert. De voorspelbaarheid van de
wet- en regelgeving op rnilieugebied vindt men gering.
Andere actoren als omwonenden (Bedrijfswagen is gevestigd op een bedrijfsterrein),
banken en verzekeraars, aandeelhouders en publieksgroepen beinvloeden rnilieuzorg
bij Bedrijfswagen niet.
De brancheorganisatie BOVAG daarentegen is de stimulator geweest van de start
van een rnilieubeleid bij Bedrijfswagen.
In zijn algemeenheid ervaart het bedrijf de druk die door de omgeving op het bedrijf
uitgeoefend wordt als enorm zwaar. Dit geldt niet alleen voor het milieu, maar ook
voor technische ontwikkelingen en juridische zaken (kwestie van grijs kenteken
bijvoorbeeld). Men heeft de indruk dat de druk vanuit de omgeving alleen maar
toeneemt.

BIJLAGE 3 DE MILIEUPROBLEMEN
BESCHREVEN

PER BEDRIJF

bij paragraaf 5.5.
In deze bijlage worden de milieuproblemen

die de onderzochte

bedrijven veroorza-

ken aan de orde gesteld. Daarbij wordt ook een overzicht gegeven van de wet- en
regelgeving op milieugebied waar de bedrijven mee geconfronteerd

worden; behalve

wet- en regelgeving hebben bedrijven op rnilieugebied ook te maken met vrijwillige
afspraken zoals convenanten.
lende niveaus:

Bovendien speelt de wet- en regelgeving op verschil-

lokaaI, provinciaaI,

onder de Wet Milieubeheer;

nationaal

en Europees.

AIle bedrijven

vallen

daarom wordt deze Wet niet apart genoemd, maar de

daaronder vallende wet- en regelgeving voor zover die op de bedrijven van toepassing is. De informatie

is afkomstig van de bedrijven zelf, aangevuld met overige

informatie en geeft de stand van zaken begin 1994 weer, hoewel er op dat moment
een behoorlijke hoeveelheid wet- en regelgeving voor 1995 en later op stapel stond.
In hoofdstuk 6 en in bijlage 4, bij de beschrijving van de dynamiek in de overheidswet- en regelgeving,

is met deze informatie rekening gehouden. Hoewel getracht is

zo voUedig mogelijk te zijn, is het door de hoeveelheid en ondoorzichtigheid
milieuwet-

en regelgeving

van de

(ook voor de bedrijven zeIt) moeilijk om een compleet

overzicht te geven van de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.
Broodfabriek
Bron: Enviroscan;

Nationale Raad voor Landbouwkundig

matiek voedings- en genotmiddelenindustrie

onderzoek

en -onderzoek",

"Milieuproble-

NRLO-rapport

Den Haag 1989; Nederlandse Bakkerijstichting.
Broodfabriek

heeft o.a. met de volgende milieuwet- en regelgeving te maken:

-

Wet op het Chemisch Afval

-

Wet bodembescherming

-

Besluit stoffen die Ozonlaag aantasten; besluit koelinstallaties

-

Nederlandse

-

CPR 15-1 (Commissie Preventie Rampen)

Emissierichtlijnen

(NER)

-

Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

-

Gemeentelijke

lozingsverordening

en
-

Verpakkingenconvenant

89/36,
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In de bakkerijsector

is de emissie uit het bakproces (verbrandingsgassen

damp) de voomaarnste bron van milieubelasting.

en water-

Voorts is er op veel kleinere schaal

sprake van vast afval in de vorm van fijn stof. Ook is er veelal sprake van een
geurbelasting

van de omgeving (vluchtige aromastoffen,

kruidenmengsels).
bakproces

Er kan ook geluidoverlast

geoptimaliseerd

ring en samenstelling

door beheersing

optreden.

Bij Broodfabriek

van de produktkwaliteit,

van verbrandingsgassen.

briek zijn voomamelijk

vanille en componenten

afval) te vinden en de emissie van waterdamp,

van Broodfa-

en ander afval, weinig chemisch

alcohol en stof uit de silo's (hoewel

er een stoffilter is). Broodfabriek heeft geen geurproblemen
De Holding onderhandelt

is het

energiebespa-

De milieuproblemen

bij het afval (verpakkingen

uit

over de geurproblematiek

(er zijn geen klachten).

met de landelijke overheid;

het

probleem is dat er voor geur nog geen meetwaarden zijn. Hoewel het afval geregistreerd wordt, wordt er met de gegevens niet veel gedaan. Men verwacht wel dat bij
scheiding

van afval voordelen

te halen zijn. Het produktieproces

gebruikt

in de

meeste fasen energie.
Tabakfabriek
Bron: Sociaal Jaarverslag
"Milieuproblematiek

1992; Nationale Raad voor Landbouwkundig

voedings- en genotmiddelenindustrie

en -onderzoek",

onderzoek
NRLO-

rapport 89/36, Den Haag 1989.
Milieuwet- en regelgeving waar Tabakfabriek o.a. mee te maken heeft:
-

Wet op het Chemisch Afval

-

Wet bodembescherming

-

CFK 123 (wetgeving en richtlijnen betreffende stoffen die ozonlaag aantasten)

-

Nederlandse Emissierichtlijnen

-

CPR 15-1

-

Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

-

Gemeentelijke

(NER)

lozingsverordening

en
-

Verpakkingenconvenant

Milieuproblemen
proceswater,

in de

tabaksindustrie

geluidhinder,

stankoverlast,

kunnen

zijn:

afvalwater,

verontreinigd

verpakkingen en schoonmaakmiddelen.

emissie van sterk geurende stoffen, vooral optredend indien er gedroogd,
gedestilleerd
briek

De

gekookt,

of gebrand wordt, vormt een belangrijke bron van hinder. Bij Tabakfa-

speelt vooral

het probleem

van de stankoverlast

en de verpakkingen.

Er

Bijlage 3
worden

bij

Tabakfabriek

waarmee

aangegeven

extensivering,

vier

categorieen

is wat de belangrijkste
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milieumaatregelen
problemen

zijn. Het zijn energie-

beheersing vast afval, beheersing gevaarlijke

afval (onderhoudsmiddelen

zoals smeerolie,

stoffen ofwel chemisch
en verf, produkt-

schoonrnaakmiddelen

middelen zoals sauzen en alcohol en overige gevaarlijke
lampen) en beheersing van emissies. Het afvalprobleem

onderscheiden,

stoffen zoals batterijen en
is goed in kaart gebracht; er

wordt nu 65% gerecycled en 35% gestort. Van deze 35% moet in 1994 ook de helft
gerecycled worden, zo is de doelstelling.
Boekdnikker
derzoek",

en Drukwerk
Le Blansch "Offsetdrukkerijen

Bron: e.G.

Centrum

"Handboek
KVGO
Industrie

Interne

voor

Beleid

Milieuzorg

jaarverslag

1993;

Nederland.

en

en het milieu, rapportage van praktijkonManagement,

Grafische
Spin

Industrie

Universiteit

industrie.

Procesbeschrijvingen

Grafische

VROM: Milieuveilig omgaan met chemisch afval in drukkerijen
Milieuwet- en regelgeving waar offsetdrukkerijen
-

Wet op het Chemisch Afval

-

Wet bodembescherming

-

CPR 15-1

-

Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

-

Gemeentelijke

-

Buitenlandse regelgeving m.b.t. verpakkingen

1993;

en Verpakkingsdrukkerijen";

(Samenwerkingsproject

Procesbeschrijvingen

Utrecht

Industrie

1994;

1989.

o.a. mee te maken hebben zijn:

lozingsverordening
(met name Duitsland en Frankrijk)

en
-

Convenant Grafische Industrie

De milieubelasting

van de grafische industrie is aanzienlijk.

uitstoot van koolwaterstoffen

Bij lucht gaat het om de

en zwarte lijst stoffen, met name perchloorethyleen

wordt gebruikt in flexo-druk.

De geschatte jaaremissie

aan oplosmiddelen

dat

bedraagt

ruim 17.000 ton. De emissies naar water omvatten jaarlijks 610 ton fotochemicalien,
1400 kilo zware metal en , 830 kilo zwarte lijststoffen en 125 ton schoonmaakmiddelen. Voorts komt nog jaarJijks 190 000 ton bedrijfsafval

en 10.000 ton chemisch

afval vrij zoals fotochemisch afval (afgewerkte ontwikkelaar,
en plaatontwikkelaar)
ontwikkelaars,

inktresten,

smeervetten

lege

inktblikken,

en poetsdoeken.

Bij bedrijfsafval

belangrijke plaats in. Gebruikte aluminiumplaten

fixeer, gebruikte films

spuitbussen,

fotopapierafval,

neemt het papier een

kunnen gerecycled worden, evenals
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het papier.

Daarnaast hebben veel drukkerijen

een historische

hun bodem. Analoog aan de indeling in milieuproblemen

verontreiniging

van

die in deze studie gehan-

teerd wordt, kunnen de milieuproblemen

van de grafische industrie onderscheiden

worden

en grondstofgebruik,

in problemen

(bodem-, water-

m.b.t.

energie-

en luchtverontreininging,

de milieukwaliteit

stank en geluidsoverlast;

straling

en

aantasting exteme veiligheid zijn hier niet relevant) en de problemen met betrekking
tot afvalstoffen.

Bovengenoemde

problemen

Procesbeschrijvingen

industrie.

gelden zowel voor Boekdrukker

als

voor Drukwerk.
Verffabriek
Bron:

Spin,

Jaarverslag

Produktie

van

Verf,

1992;

VVVF

1993

De volgende milieuwet- en regelgeving is o.a. van toepassing op Verffabriek:
-

Wet op het Chemisch Afval

-

Wet bodembescherroing

-

Wet op koolteer bevattende produkten

-

CPR 15.2

-

EG-richtlijn lood (m.b.t. etikettering)

-

Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

-

Gemeentelijke

-

KWS 2000 voor verfindustrie (via VVVF)

lozingsverordening

In een verffabriek
hoofdzaak

en dus ook in dit case-bedrijf,

in

twee soorten emissies: stofemissies bij het storten en gebruik van droge

stoffen en emissies van oplosmiddelen.
afvalwater,

ontstaan tijdens de produktie

Daarnaast worden stoffen geloosd met het

ontstaat vloeibaar en vast afval, dat verwerkt of afgevoerd wordt en er

kan bodemverontreiniging
eindprodukten.

ontstaan bij de opslag van grondstoffen,

Per procesonderdeel

- bij de opslag van grondstoffen,

halffabrikaten

en

treden de volgende emissies op:

oplossen en mengen en voormengen:

- bij het oplossen en mengen, voormengen,

dispergeren,

stof;

op specificatie

brengen,

filtreren en afvullen en reinigen: oplosmiddel.
Waterverontreiniging

treedt

op bij het reinigen:

grondstof,

oplosmiddel,

zware

metalen en biociden komen in het water terecht.
Verffabriek

onderscheidt

27 stromen afval: verpakking,

ter, zeefresten, onbruikbaar oplosmiddel,

stof uit cycloon of doekfil-

destillatie residu, slib uit zuivering, etc.

Bijlage 3
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Isolatiebedrijf
Bron: Spin, Procesbeschrijvingen
Jaarverslag 1992 en 1993.

industrie.

Produktie van steenwol,

1992; Sociaal

Isolatiebedrijf heeft o.a. met de volgende milieuwet- en regelgeving te maken:
- Wet op het Chemisch Afval
-

Wet bodembescherming

-

Wet geluidhinder

-

Nederlandse Emissierichtlijnen

-

Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

(NER)

-

Provinciale lozingsverordening

-

(indirect) Bouwbesluit (m.b.t. ingredienten produkten).

Om de milieuverontreiniging

tegen te gaan worden de rookgassen van de oven van

stof ontdaan in een rookgasfilter.
waar het rookgas doorheen

In dit filter zijn een aantal stoffen zakken geplaatst

wordt gezogen.

Het stof blijft op de zakken achter.

Momenteel

passeren de afgassen een drievoudige

eenvoudige

doekfilters.

zwavelwaterstof

D.m.v.

een naverbrander

(rotte eierengeur)

verbrand,

i.p. v. de relatief

reinigingstrap

worden de koolmonoxyde

vervolgens

en de

worden de afgassen door

een filterinstallatie

gevoerd waardoor het ovenstof uitgefilterd wordt; als derde trap

passeren

ontzwavelingsinstallatie.

zij de

zwaveldioxide
tieproces;
(zure

verwijderd.

In deze

Milieuproblemen

ontzwavelingstrap

daar ontstaat o.a. de geur overlast H2s (rotte eierengeur),

regen)

smeltovens),

en stof. Emissies

naar lucht treden

bij het verspinnen (spinkamers),

op de pijpschaalmachines
van phenol,

formaldehyde,

waterverontreiniging;

wordt

de

ontstaan dus vooral tijdens het produkop bij het smelten

(afgassen

bij de produktie van speciale steenwol

en bij het uitharden
bindmiddelresten

zwavel (S02)

(hardingsoven).

en ammoniak.

Bovendien emissies

Er is geen sprake van

er wordt een klein stroompje geloosd. Energie maakt 8% van

de kostprijs van het produkt uit. In de afvalstoffen en produktenfase

zijn er proble-

men bij (ruw) gebruik van steenwol. Door stof ontstaat jeuk die niet gevaarlijk
maar wei hinderlijk.
(wordt verkocht).

Voorts chemisch

afval (naar vuilverbrander)

is

en zwavelzuur

Metaalbedrijf
Bron:

"Milieuzorg

schrijvingen

in de metaal",

Metaalunie

Nieuwegein

1992; Spin, Procesbe-

industrie, Lakken en moffelen van metal en (1992) en Metaalbewerking

(1992); Annual report 1992 en 1993.
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Metaalbedrijf
-

heeft o.a. met de volgende milieuwet- en regelgeving te maken:

Wet op het Chemisch Afval
Wet bodembescherming
Nederlandse
CPR 15-1

Emissierichtlijnen

(NER)

+2

CFK 113 (CFK besluit koelinstallaties)
Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen
Gemeentelijke

lozingsverordening

en
-

Convenant basismetaalindustrie

Veel produktie-activiteiten

van Metaalbedrijf

ging (met per, gechloreerde
waterverontreiniging
reiniging

als gevolg van diverse wasprocesen

milieukwaliteit
vooral

chemische

optreden.

(alkalisch) en luchtverontEr is een behoorlijk

Uitgaande van de indeling natuurlijke

en afvalstoffen en produkten zijn de milieuproblemen
te vinden

in de milieukwaliteit;

zowel water-

stoffen en ander afval) als bodem- (smeerolien,
reinigingsmiddelen

verbrandingsgassen,
energie

olie en vet)

en hetzelfde geldt voor bedrijfs- en met name chemisch afval. Ook

kan er geluidhinder

gritafval,

(kunnen) leiden tot bodemverontreinikoel- en smeermiddelen,

(dampen en gassen, freon, CO2, ammoniak en NOx)'

energiegebruik

drijf

oplossingen,

gebruikt

hulpbronnen,
van Metaalbe-

(reinigingsmiddelen,

vet, snij- en koelmiddel,

en zware metalen) en luchtverontreiniging

(dampen,

uitdampen en drogen van verf). Daarnaast wordt er nogal wat
en zijn er chemische

afvalstoffen

(lijm, kit, (verf)slib,

zware

metalen, poetsdoeken).
Meubelfabriek
Bron: "Milieuzorg
schrijvingeo

in de metaal",

Metaalunie

Nieuwegein

1992; Spin, Procesbe-

industrie, Lakken en moffelen van metalen (1992) en Metaalbewerking

(1992).
Bij Meubelfabriek

is o.a. de volgende milieuwet- en regelgeving van toepassing:

-

Wet op het Chemisch Afval

-

Wet bodembescherming

-

Wet geluidhinder

-

Nederlandse

-

CPR 15-1 + 2
Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

Emissierichtlijnen

(NER)

Bijlage 3
-
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Gemeentelijke lozingsverordening

Veel bewerkingen
kunnen
olie)

die in bet produktieproees

leiden tot bodemverontreiniging,

en luebtverontreiniging

waterverontreiniging

(ebemisebe

Voorts

(snijafval,

bedrijfsafval

bij Meubelfabriek

(zware metalen,

(dampen,

KWS,

stoffen

uitgevoerd

worden

vet, ontvettingsmiddel,

las- en verbrandingsgassen)

in riool,

afvalwater

verpakkingsmateriaal)

uit

en

spuiteabines).

en chemisch

afval

(m.n.

verfafval of lakslib en olie). Er wordt tamelijk veel energie gebruikt en er treedt
geluidhinder

op. Uitgaande van de indeling natuurlijke hulpbronnen,

en afvalstoffen en produkten zijn de milieuproblemen

vinden in de milieukwaliteit; zowel water- (reinigingsmiddelen,
ander afval) als bodem- (smeerolien,

milieukwaliteit

van Meubelfabriek

vooral te

ehemisehe stoffen en

vet, snij- en koelmiddel, reinigingsmiddelen

zware metalen) en luebtverontreiniging

(dampen en verbrandingsgassen).

wordt er nogal wat energie gebruikt en zijn er ehemisehe

afvalstoffen

en

Daarnaast
(lijm, kit,

(verf)slib, zware metalen, poetsdoeken).
Auto
Bron: BOVAG
Auto beeft o.a. met de volgende milieuwet- en regelgeving te maken:
Wet op het Cbemiseh Afval
-

Wet bodembeseberming

-

Besluit Tankstations

-

Asbestbesluit

-

CFK 113

-

CPR 15-1

-

Nederlandse Emissieriehtlijnen

(NER)

-

Provineiale verordening bedrijfsafvalstoffen

-

Gemeentelijke lozingsverordening

In zijn algemeenbeid
het produktieproees

treden bij garagebedrijven
(milieukwaliteit)

bodem-, water- en luehtverontreiniging.
niet vloeistofdicht;
vetafseheider.
de spuiteabine
motorolie,

vooral milieuproblemen

en in de afvalfase.

op tijdens

Er is vooral sprake van

Vloeren en opvangvoorzieningen

zijn veelal

er bestaat doorgaans weinig zieht op de werking van de olie- en

Voorts komen olie, zeep en reinigingsmiddelen,
en allerlei chemicalien

olieboudend

materiaal,

vrij. Het ebemiseh

asbesthoudend

materiaal,

afgezogen

lueht uit

afval kan bestaan
filters,

uit

rem- en koel-
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vloeistof,

spuitbussen,

olievaten,

accu's, accuzuur, verfblikken en -filters, lakfilters, verfpoeders,

kitspuiten,

lege plastic verpakkingen,

vervuilde verdunning,

van de wasstraat.

banden,

benzine vennengd met diesel, lege

slib uit olieafscheider

In het algemeen betreft het milieuproblemen

de stoffen

die vrijkomen

reparaties.

Er vinden

en gebruikt

worden

Afhankelijk

van het feit of er reinigingsmiddelen

bij garagebedrijven

bij onderhoudswerkzaamheden

veel reinigingswerkzaamheden

plaats

gebruikt worden (bij warmwater-

de of alkalische) kan water- en bodemverontreiniging
reinigingsmiddelen.

den; vanwege ontploffingsgevaar
schadeafdeling

en

in garagebedrijven.

reiniging is dit niet noodzakelijk) en de aard van de reinigingsmiddelen
voor gechloreerde

kwasten,

en slibopvangput

(emulgeren-

plaats vinden. Hetzelfde geldt

Accu's worden vaak in de showroom opgela-

is dit echter verboden.

zoals Auto, hebben ook een spuitcabine,

Garagebedrijven

met een

met alle mogelijke proble-

men van dien. Afhankelijk van het type verf dat gebruikt wordt treden er dampen
op. Auto beschikt over een verkooppunt van motorbrandstoffen
van bodemverontin mindere

reiniging reeel is. Bovengenoemde

mate voor omdat al een behoorlijk

waarbij het gevaar

problemen doen zich bij Auto

aantal milieumaatregelen

getroffen

zijn.
Bedrijfswagen
Bron: BOV AG.
Milieuwet- en regelgeving die op Bedrijfswagen van toepassing is:
-

Wet op het Chemisch Afval

-

Wet bodembescherming

-

CFK 113

-

CPR 15-1

-

Nederlandse

-

Provinciale verordening bedrijfsafvalstoffen

-

Gemeentelijke

Emissierichtlijnen

(NER)

lozingsverordening

en
-

Convenant inzake asbesthoudende

frictiematerialen

in auto's, bestel- en vrachtwa-

gens tot 350 kg. totaal toegelaten massa
Bedrijfswagen

heeft dezelfde milieuproblemen

wagen geen wasstraat
minder

en benzinepomp

waterverontreinigingsproblemen

bodemvervuiling

geconfronteerd

wordt.

als Auto met dit verschil dat Bedrijfs-

heeft. Dit betekent dat Bedrijfswagen

met

te maken heeft en met minder risico's

tot

BIJLAGE 4 DE OM GEVING VAN DE ONDERZOCHTE
BEDRIJVEN GETYPEERD
bij paragraaf 6.2.
In deze bijlage wordt de omgeving van de 10 onderzochte bedrijven getypeerd. De
complexiteit, dynamiek, capaciteit en verdeling worden op basis van literatuur en
bedrijfsdocumenten bepaald. Aan de hand van de tabellen 3.2. en 3.3. wordt vervolgens de onzekerheid en de afhankelijkheid bepaald. Aan het eind van deze bijlage
wordt de mate van complexiteit, dynamiek, capaciteit en verdeling van alle bedrijven samengevat in een tabel.
Broodfabriek
Bron: Nederlandse Bakkerijstichting "De structuur van het bakkersbedrijf in Nederland", 1992, Bedrijfsdocumenten.
Complexiteit
- Concentratie inputs: De belangrijkste input voor Broodfabriek is meel dat door
een ander bedrijf uit de holding geleverd wordt. Daarnaast zijn er voor ingredienten als olien/vetten, gist, broodverbetermiddelen en decoratiemateriaal en
verpakkingen meerdere leveranciers; in totaal 4 groepen product-related leveranciers. De concentratie van inputs is groot. De leveranciers zetten niet tot milieuacties aan.
- Concentratie outputs: Broodfabriek heeft de volgende afnemersgroepen: grootwinkelbedrijven, vrijwillige filiaalbedrijven, institutionele instellingen, horeca,
distributiecentra van grote supermarktorganisaties (voor vers gebakken brood) en
het buitenland voor het voorgebakken brood. Daarnaast zijn er de afnemers van
diverse afvalstromen; in totaal 7 afnemersgroepen. De concentratie van outputs is
gering. De afnemers oefenen een grote milieudruk uit; de grote supermarkten
eisen van Broodfabriek bijvoorbeeld een milieuzorgsysteem. Omdat Broodfabriek
op een bedrijfsterrein gevestigd is, heeft het bedrijf niet met omwonenden te
maken.
- Concurrenten: De concurrenten van Broodfabriek zijn de warme bakkers in het
met de holding afgesproken verzorgingsrayon en de in dat rayon opererende
andere industriele bakkerijen. Op het gebied van voorgebakken brood zijn er 2
concurrenten in Nederland; voorts de concurrenten uit het buitenland. Er zijn dus
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veel verschillende concurrenten. Zij spelen geen rol in het milieubeleid van
Broodfabriek.
- Overheid: Broodfabriek heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is
een opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Broodfabriek heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
Dynamiek
- Patroon verkopen: Het omzetverloop is in kilo's gelijk, in guldens dalend. Er zijn
geen abrupte schommelingen geweest en ook niet te verwachten. De broodconsumptie in kilo's per hoofd van de bevollcing is stabiel. Conclusie: het patroon van
de verkopen is statisch.
- Technische stabiliteit: In de broodbranche is geen sprake van veel technologische
ontwikkelingen. Ontwikkelingen in ovens en andere machines vinden weI plaats,
maar niet in een hoog tempo. Vemieuwingen in deze branche zijn veeleer in de
produkten te vinden. Er is sprake van een statische technische ontwikkeling;
hetzelfde geldt voor technische ontwikkelingen op het gebied van milieu.
- Wijzigingen in overheidsregelgeving: In vergelijking met andere branches, de
autobranche bijvoorbeeld, zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving beter
te voorzien. De dynarniek in de overheidsregelgeving voor Broodfabriek is laag.
De overheidsregelgeving op het gebied van milieu is aan veranderingen onderhevig; men vindt dat o.a. door het niet goed gemformeerd zijn van lokale overheden, de onvoorspelbaarheid van de regulering toeneemt. Hoewel Broodfabriek met
de gebruikelijke regelgeving te maken heeft en de broodbranche ook geen branche
is waarvoor speciale regels gelden, is de situatie op milieugebied enigszins
dynarnisch te noemen.
Onzekerheid Broodfabriek

complex

simpeJ
milieu

integraal

milieu

integraal

geen milieu-acties inputs
geen milieu-aeties eoneurrenten
geen milieu-aeties omwonenden

inputs

milieu-aeties outputs
miLieu-aeties overheid

outputs
overheid
concurrenten

omwonenden

Bijlage 4

statisch

dynamisch

verkopen
technologie

verkopen
technologie
overheid

Vanuit milieu-oogpunt
overheid;
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overheid

is er alleen sterke druk vanuit de afnemers en druk vanuit de

de toeleveranciers

en concurrenten

zetten niet tot milieu-acties

afnemers hebben een grote invloed op het rnilieubeleid.
De omgeving is vanuit milieu-oogpunt

simpel en statisch, de onzekerheid dus laag.

Wat de integrale analyse betreft zit Broodfabriek
meer op de complexiteit;

op de simpel/complex

de hoeveelheid afnemers, concurrenten

de omgeving complex; het geringe aantal toeleveranciers
statisch/dynamisch
de integrale

aan. De

De overheid is dynarnisch.

dimensie zit Broodfabriek

dimensie

en overheid maken

verandert dit niet. Op de

volledig aan de statische kant. Vanuit

analyse bekeken is de onzekerheid

van Broodfabriek

te typeren

als

tamelijk laag.
Capaciteit (zowel voor rnilieucomponent
- Ornzetgroei bedrijfstak:

als integraal)

het broodverbruik

in Nederland is stabiel, de verwachting

is dat dat ook zo blijft. Binnen het broodverbruik

vindt een verschuiving

naar luxe

brood plaats. De ornzetgroei kan getypeerd worden als geen.
Verdeling (zowel voor milieucomponent
- Aantal bedrijven in bedrijfstak:
tal industriele

bakkers.

als integraal)

Er zijn zeer veel warme bakkers en een honderd-

De verwachting

verdwijnen in de bakkersbranche,

is wel dat er veel bedrijven

zullen

met name kleine warme bakkers. Toch blijft het

aantal bedrijven in de bedrijfstak veel.
- Verdeling marktaandelen:

De ca. 100 grootbedrijven hebben een marktaandeel

van

47,5 %. De ruim 3000 kleine warme bakkers hebben grofweg de andere helft in
handen. Voor voorgebakken

brood heeft Broodfabriek

25 % marktaandeel.

dus sprake van ongelijke marktaandelen.
Atbankelijkheid

capaciteit

Broodfabriek

milieu en integraal: groot

capaciteit
ornzetgroei

milieu en integraal: klein

Er is
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verdeling milieu en integraal: veel

verdeling milieu en integraal: weinig

groot aantal bedrijven
ongelijke marktaandelen

De capaciteit van Broodfabriek is klein. Gecombineerd met een verdeling van veel,
betekent dit voor Broodfabriek een hoge afhankelijkheid.
Tabakfabriek
Bron: Annual report bedrijf 1992 en 1993, Sociaal jaarverslag 1992, Bedrijfsdocumenten.
Complexiteit

_ Concentratie inputs: De belangrijkste input voor Tabakfabriek is tabak. Deze komt
uit de VS, Brazilie en Turkije; er is een voorraad voor 1,5 tot 2 jaar. Tabak
wordt centraal ingekocht. Voorts zijn er tamelijk veel niet-tabaksmateriaalinputs:
sigarettenpapier, kurkpapier, lijm, inkt, zelfgemaakte filters, aluminiumfolie,
polypropyleen, etc. Er zijn 5 groepen toeleveranciers. De concentratie inputs bij
Tabakfabriek is gering. De toeleveranciers zetten Tabakfabriek niet tot milieuaeties aan.
_ Concentratie outputs: Het overgrote deel van de produktie gaat naar het buitenland
(90%); de produkten worden in Frankrijk en Italie aan Staatsmonopolies geleverd.
In Nederland gaat de levering aan de groothandel; daarnaast is er nog de dutyfreepoot. De concentratie van outputs is met 4 groepen dus tamelijk haag. De
afnemers stellen geen milieu-eisen. De omwonenden klagen zeer regelmatig en
naar aanleiding van deze (geregistreerde) klachten heeft Tabakfabriek acties
ondernomen. De omwonenden hebben dus zeker invloed op het milieubeleid.
_ Concurrenten: Er is tussen de bedrijven van de Amerikaanse Holding op de
Europese markt sterke concurrentie. Op de Europese markt zijn er in feite drie
concurrenten. Het aantal concurrenten is dus gering. Tabakfabriek laat zich door
de concurrenten Diet bei"nvloeden op milieugebied.
_ Overheid: Tabakfabriek heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is
een opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Tabakfabriek heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
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Dynamiek
- Patroon verkopen:

Het ornzetverloop

van Tabakfabriek

is al jaren stijgend; het

marktaandeel neemt in alle markten toe. Men is ook optimistisch over de toekomst
wat de ornzet betreft,

ondanks een aantal onzekere ontwikkelingen.

Conclusie:

patroon verkopen is statisch.
Technische stabiliteit: Er vinden met name technische ontwikkelingen
produktieproces.

Nieuwe

machines

opgezet. Deze ontwikkelingen
en zijn dus te overzien.
statisch.

Hetzelfde

of precedes

worden

met

plaats in het

de leverancier

worden voor een groot gedeelte zelf in gang gezet

Daarom wordt de technische ontwikkeling

geldt voor de technologische

ontwikkeling

getypeerd als
vanuit

milieu-

oogpunt.
Wijziging overheidsregelgeving:
hevig

is aan

veel

Accijnsregelgeving,

Tabakfabriek

overheidsregulering,
reclamecode,

verbod op tabaksreclame,

ving is dus groot. Tabakfabriek

Onzekerheid

in

Europees

verband.

dreiging

van

kunnen vergaande

een

gevolgen

De dynamiek van de overheidsregelge-

ondervindt ook op milieugebied

veel overheids-

dus de dynamiek op dit terrein is groot.
Tabakfabriek

simpel
milieu

integraal

geen milieu-aeties inputs
geen milieu-aeties outputs
geen milieu-aeties eoneurrenten

outputs
concurrenten

statisch

complex
milieu

integraal

milieu-aeties omwonenden
milieu-aeties overheid

omwonenden
overheid
inputs

dyoamisch

verkopen
teehnologie
Tabakfabriek

verkopen
technologie

functioneert

de omwonenden
overheid

een produkt dat onder-

Verpakkingenconvenant,

etc. Deze ontwikkelingen

hebben voor een bedrijf als Tabakfabriek.
regulering,

produceert

voomamelijk

drukken

vanuit milieu-oogpunt
echter een belangrijk

is de enige actor die dynamisch

vanuit milieu-oogpunt

overheid

is laag.

overheid

in een tamelijk simpele omgeving;
stempel op het milieubeleid.

is. De onzekerheid

De

van de omgeving
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Integraal bezien is Tabakfabriek complex, terwijl aIleen de overheid dynamisch is.
De onzekerheid integraal bezien tamelijk laag is.
Capaciteit (zowel voor milieucomponent aIs integraal)
- Omzetgroei bedrijfstak: Er is sprake van een tamelijk stabiele markt die echter een
lichte daIing te zien geeft, zowel in Nederland aIs in Europa in 1992. De verwachtingen voor de toekomst wijken niet veel af van het patroon uit het verleden; voor
1993 wordt een aantrekken van de markt verwacht. De typering is dus dat er geen
sprake is van omzetgroei.
Verdeling (zowel voor milieucomponent aIs integraal)
- AantaI bedrijven in bedrijfstak: Er zijn in feite 3 andere bedrijven op dezelfde
markt actief; het aantaI bedrijven is dus weinig.
- Verdeling marktaandelen: De marktaandelen van de vier concurrenten zijn
tamelijk gelijk verdeeld: Tabakfabriek heeft in Europa gemiddeld een marktaandeel van 25 % . De verdeling is niet in aIle landen gelijk, toch wordt hier
uitgegaan van gelijke marktaandelen.
Afltankelijkheid

capaciteit

Tabakfabriek

milieu en integraal: groot

capaciteit

milieu en integraal: klein

omzetgroei

verdeling

milieu en integraal: veel

verde ling milieu en integraal: weinig
gelijke marktaandelen
klein aantal bedrijven

De capaciteit van de omgeving is klein, terwijl de verdeling weinig is. Dit betekent
dat er sprake is van een tamelijk hoge ajhankelijkheid, zowel vanuit milieu-oogpunt
aIs integraal bezien.
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Boekdrukker
Bron: KVGO Jaarverslag

1992 en 1993, C.G. LeBlansch

milieu. Rapportage van een praktijkonderzoek",

"Offsetdrukkerijen

en het

Utrecht 1993, Bedrijfsdocumenten.

Complexiteit
- Concentratie
twee

inputs: Voor de belangrijkste

leveranciers

waar

goede contacten
belangrijke

Voor

middelen,

alcohol, e.d. zijn meerdere leveranciers.

met leveranciers

hulpstoffen

heeft Boekdrukker

Eventueel

zoals

inkt,

is switchen

lijm,

schoonmaak-

Voorts heeft Boekdrukker

van verpakkingsmaterialen

product related toeleveranciers).

papier,

mee bestaan.

mogelijk.
maken

andere

grondstof,

en machines

te

(In totaal

6

De concentratie van inputs is gering. De toeleve-

ranciers hebben geen invloed uit op het milieubeleid.
- Concentratie

outputs: Voor de folders e.d. zijn er verschillende

instellingen

en bedrijven,

gaan naar uitgeverijen
afnemersgroepen
keer

wordt

reclamebureaus

en inkoopbureaus.

gering.

Afnemers

afnemersgroepen:

en uitgeverijen.

De kartonnen

De concentratie

van outputs is met 6

stellen nauwelijks

er weI eens naar een bepaald

soort

milieu-eisen,

boekjes

een enkele

(mil ieuvriendelij ker) papier

gevraagd. Boekdrukker ondervindt geen milieudruk van omwonenden.
- Concurrenten:

Voor de kartonnen kinderboekjes

zijn er nauwelijks

concurrenten,

weI voor het drukken van deze boekjes; dit kan in lage lonen-Ianden
Voor het ander drukwerk zijn er zeer veel concurrenten.
is dus groot. Boekdrukker let erg op wat zijn concurrenten

goedkoper.

Het aantal concurrenten
op milieugebied

doen;

als zodanig hebben zij invloed op het milieubeleid.
- Overheid:

Boekdrukker

heeft met veel soorten overheidswet-

en regelgeving

te

maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is
een opsomming

gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied.

Boekdruk-

ker heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
Dynamiek
- Patroon verkopen:
drukkerijen

Het omzetverloop

bij Boekdrukker

is in tegenstelling

(nog) positief. De marges zijn bijzonder laag. Boekdrukker

vaste klanten en een vrij constante vraag naar haar produkten,
van de kartonnen

boekjes.

tot veel
heeft veel

met uitzondering

De vraag daarnaar is sterk afhankelijk

van de prijs.

Conclusie: patroon verkopen is statisch.
- Technische stabiliteit: De grafische industrie is koploper als het gaat om invoering
van informatieambachtelijke

en communicatietechnologie.

Door deze ontwikkeling

karakter van deze industrie sterk af. Drukkerijen

neemt het

worden geconfron-
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teerd met zaken als digitalisering
verdwijnen;

digitalisering

vers neemt verder
ontwikkelingen
waarmee

(waardoor

conventionele

prepress

van de ontwerp- en produktie-activiteit

toe), nieuwe

verandert

informatiedragers,

bij opdrachtge-

ISDN en ED!.

de structuur van veel grafische bedrijven.

de veranderingen

optreden

is enorm.

activiteiten

De technologische

Door deze
De snelheid
ontwikkeling

wordt dan ook getypeerd als zeer dynamisch. Dit geldt ook voor de technologische
ontwikkelingen
- Wijziging

vanuit milieu-oogpunt.

overheidsregelgeving:

overheidsregelgeving

Drukkerijen

hebben

te maken

met nogal wat

op het gebied van milieu. Het KVGO en Kartoflex hebben in

1993 een beleidsovereenkomst
provincies en waterschappen

en een uitvoeringsprogramrna

met rijk, gemeenten,

afgesloten. Hierin zijn vele maatregelen overeengeko-

men. Het is niet te verwachten

dat de overheidsregelgeving

t.a.v.

sector statisch zal zijn; op dit punt is dus dynamiek te verwachten.

de grafische

Wat het milieu

betreft is de overheidsdruk dus groot.

Onzekerheid Boekdrukker

simpel
milieu

geen milieu-aeties inputs
geen milieu-aeties outputs
geen milieu-aeties omwonenden

integraal

complex
milieu

omwonenden

milieu-aeties coneurrenten
milieu-acties overheid

inputs
concurrenten
overheid
outputs

dynamisch

statisch
verkopen

verkopen

Vanuit milieu-oogpunt
currenten

integraal

is de omgeving simpel te noemen. Er is druk vanuit de con-

en de overheid.

technologische

De dynamiek van de overheidswet-

ontwikkelingen

Boekdrukker

integraal

bezien

is daarom hoog.

en regelgeving en de

maken de omgeving dynamisch.

onzekerheid vanuit milieu-oogpunt
De omgeving

techniek
overheid

teehnologie
overheid

Resumerend

is de

tamelijk hoog
is complex

en dynamisch.

De onzekerheid

van
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- Omzetgroei

bedrijfstak:

287

als integraal)

De omzetgroei

in de grafische

bedrijfstak

is in de be-

schouwde periode gering tot zeer gering geweest. Voor de komende jaren is een
De typering is dus dat er geen omzetgroei is.

teruggang te verwachten.

Verdeling (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Aantal bedrijven in bedrijfstak: De grafische bedrijfstak is een bedrijfstak met zeer
vee 1 kleine bedrijven.

Vol gens Milieurnagazine

Het aantal bedrijven is dus veel.

yen en 2500 huisdrukkerijen.
- Verdeling

marktaandelen:

zijn er ca. 3400 grafische bedrij-

Er zijn zoals gezegd veel bedrijven,

kleine en veel eenpersoonsbedrijven.

waaronder

veel

zijn echter zeker niet

De marktaandelen

gelijk.
Atbankelijkheid

capaciteit

Boekdrukker

milieu en integraal: groot

capaciteit

milieu en integraal: klein

omzetgroei

verdeling

milieu en integraal: vee I

verde ling milieu en integraal: weinig

groot aantal bedrijven
ongelijke verdeling marktaandelen

De capacitert van Boekdrukker

is klein; dit gecombineerd

veel betekent dat de afhankelijkheid

van Boekdrukker

met een verdeling van

hoog is, zowel uit milieu-

oogpunt als integraal bezien.
Drukwerk
Bron: KVGO Jaarverslag

1992 en 1993, C.G. LeBlansch

milieu. Rapportage van een praktijkonderzoek",

"Offsetdrukkerijen

en het

Utrecht 1993, Bedrijfsdocumenten.

Complexiteit
- Concentratie

inputs: De belangrijkste

ke grond- en bulpstoffen
voor de pre-press

inkt, lijm, scboonrnaakmiddelen,

alcohol,

bulpstoffen

afdeling, etc. Voor het merendeel van de grondstoffen

meerdere leveranciers;
De leveranciers

grondstof is papier; daarnaast zijn belangrij-

in totaal 6 groepen. De concentratie

zijn er

van inputs is gering.

oefenen invloed op het milieubeleid uit in de zin dat zij regelma-
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tig met produlcten en ideeen komen. Het milieubeleid van Drukwerk wordt
geprikkeld door de toeleveranciers.
- Concentratie outputs: De folders gaan naar organisaties en bedrijven, de verpakkingen gaan naar de sigarettenindustrie. De concentratie van outputs is met 4
afnemersgroepen hoog. De afnemers oefenen geen miliendruk nit. Ook de
omwonenden zetten Drukwerk niet tot milieu-acties aan.
- Concurrenten: Voor de folders en brochures zijn er zeer veel concurrenten; er zijn
ook in de regia van Drukwerk, zeer veel offsetdrukkerijen. Voor de verpakkingen
zijn er minder concurrenten, maar in zijn totaliteit is het aantal concurrenten
groot. Wat de concurrenten op milieugebied doen, interesseert Drukwerk niet, zij
spelen geen enkele rol in het milieubeleid,
- Overheid: Drukwerk heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is
een opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Drukwerk
heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
Dynamiek

- Patroon verkopen: Het omzetverloop van Drukwerk is de afgelopen jaren zeer
positief geweest. Het laatste jaar is de groei minder; de inkoopprijs voor oud
papier daalt ook, per saldo daalt de winst toch enigszins. De marges zijn bijzonder
laag. Toch kan het omzetverloop bij Drukkerij als statisch gekenmerkt worden; er
zijn niet veel en geen abrupte wijzigingen te verwachten.
- Technische stabiliteit: De grafische industrie is koploper als het gaat om invoering
van informatie- en communicatietechnologie. Door deze ontwikkeling neemt het
arnbachtelijke karakter van deze industrie sterk af. Drukkerijen worden geconfronteerd met zaken als digitalisering (waardoor conventionele prepress activiteiten
verdwijnen; digitalisering van de ontwerp- en produktie-activiteit bij opdrachtgevers neemt verder toe), nieuwe informatiedragers, ISDN en EDI. Door deze
ontwikkelingen verandert de structuur van veel grafische bedrijven. De snelheid
waarmee de veranderingen optreden is enorm. De technologische ontwikkeling
wordt dan ook getypeerd als zeer dynamisch. Hetzelfde geldt voor de technologische ontwikkelingen door milieufactoren ingegeven.
- Wijziging overheidsregelgeving: Drukkerijen hebben te maken met nogal wat
overheidsregelgeving op het gebied van milieu. Het KVGO en Kartoflex hebben in
1993 een beleidsovereenkomst en een uitvoeringsprogramma met rijk, gemeenten,
provincies en waterschappen afgesloten. Hierin zijn vele maatregelen overeengekomen. Het is niet te verwachten dat de overheidsregelgeving t.a.v. de grafische
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sector statisch zal zijn; er is dus dynamiek te verwachten, ook of zeker op
milieugebied.
Onzekerheid Drukwerk

simpel
milieu

geen milieu-aedes outputs
geen milieu-aeties eoneurrenten
geen milieu-acties omwonenden

integraal
outputs

milieu-acties inputs
milieu-aeties overheid

omwonenden

statisch

verkopen

complex
milieu

integraal
inputs
concurrenten
overheid

dynamisch
verkopen

teehnologie
overheid

technologie
overheid

De omgeving van Drukwerk is vanuit milieu-oogpunt simpel. Voorts maken de
overheid en de technologische ontwikkelingen de omgeving dynamisch. Gecombineerd is de onzekerheid tamelijk hoog vanuit milieu-oogpunt.
Integraal bezien is er sprake van het volgende beeld: op de simpel/complex dimensie
slaat de balans door naar complexiteit door de hoeveelheid concurrenten en de
aantallen inputs. Gecombineerd met een dynamische omgeving, maakt dat de
onzekerheid hoog.
Capaciteit (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Ornzetgroei bedrijfstak: De ornzetgroei in de grafische bedrijfstak is gering tot
zeer gering geweest in de afgelopen jaren. Voor de komende periode is een
teruggang te verwachten. De conclusie is dat er geen ornzetgroei is.
Verdeling (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Aantal bedrijven in bedrijfstak: Er zijn in de grafische bedrijfstak zeer veel kleine
bedrijfjes. Volgens Milieumagazine zijn er ca. 3400 grafische bedrijven en 2500
huisdrukkerijen. Het aantal bedrijven is dus veel.
- Verdeling marktaandelen: Er zijn veel bedrijven, waaronder veel kleine en
eenpersoonsbedrijven. De verdeling van marktaandelen is ongelijk.
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Afbankelijkbeid

Drukwerk

capaciteit milieu en integraal: klein

capaciteit milieu en integraaI: groot

omzetgroei

verdeling milieu en integraal: weinig

verdeling milieu en integraaI: veel
groot aantal bedrijven
ongelijke verdeling marktaandelen

De capaciteit van de omgeving van Drukwerk

is klein; dit gecombineerd

met een

verdeling van veel bedrijven en ongelijke marktaandelen betekent dat de afhankelijkheid van Drukwerk hoog is, zowel vanuit milieu-oogpunt als integraal bezien.
Verffabriek
Bron: VVVF

(Vereniging

Afstudeerscriptie
Complexiteit
_ Concentratie

inputs: Verffabriek

ke leverancier.

Verf

en drukinktfabrikanten)

Jaarverslag

heeft in totaal 400 verschillende

verpakkingsmaterialen.

grondstoffen

De chemische industrie is een belangrij-

innovatiever

een produkt is, des te moeilijker

over te schakelen naar een andere leverancier i.v.m, samenwerking.
van inputs is klein. De toeleveranciers

Verffabriek niet.
- Concentratie outputs:
lenindustrie

en

Voor 10% van de grond- en hulpstoffen is sprake van zgn. single-

Hoe nieuwer,

concentratie

1993,

1993, Bedrijfsdocumenten.

150 verschillende
sourcing.

van

Aan de belangrijkste

wordt niet rechtstreeks

is het om

Conclusie: de

activeren het milieubeleid

eindgebruiker,

van

de voedingsmidde-

geleverd maar via ca. 3.000 distributiepunten

in Europa. Van deze 3.000 zijn er 1.200 grote. De concentratie van outputs is dus
klein. De afnemers oefenen druk uit op het milieubeleid, merendeels door vragen
over de samenstelling

van produkten

te stellen. Omwonenden

omgeving van Verffabriek.
_ Concurrenten: Er zijn ca. 100 verffabrieken
hele grote.
concurrenten

Daarnaast

in Nederland,

zijn er ook nog buitenlandse

is dus groot. De concurrenten

zijn er niet in de

waaronder

concurrenten.

zetten Verffabriek

ningen aan, met name bij de ontwikkeling van technologieen.

een aantal
Het aantal

tot milieu-inspan-
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- Overheid: Verffabriek heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is
een opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Verffabriek
heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
Dynamiek

- Patroon verkopen: Het omzetverloop is sinds 1991 licht stijgend, evenals de
winstgevendheid, terwijl de onderhoudsmarkt fluctueert. Voor de toekomst wordt
eenzelfde ontwikkeling verwacht. Het patroon van de verkopen is dus statisch.
- Technische stabiliteit: In de vertbranche wordt veel onderzoek gedaan naar
watergedragen verven en naar UV drogende lakken; ook worden nieuwe produkten ontwikkeld. De technische ontwikkeling kan dan ook getypeerd worden als
dynamisch, ook in milieu-opzicht.
- Wijziging overheidsregelgeving: De vertbranche wordt met een behoorlijke
hoeveelheid overheidsregelgeving geconfronteerd; niet aIleen uit Nederland, maar
ook uit andere landen. Er is een vrijwel continue beweging in aIlerlei normwaarden, etikettering, etc. Bovendien loopt de wetgeving in de verschillende Europese
landen niet synchroon (bijvoorbeeld de loodwetgeving). De conclusie kan zijn dat
de overheidsregelgeving dynamiseh is, zowel integraal bezien aIs op milieugebied.
Onzekerheid Verffabriek

simpel
milieu

integraal

geen milieu-acties inputs
geen milieu-aeties omwonenden

statisch

verkopen

complex
milieu

integraal

milieu-acties outputs
milieu-acties eoneurrenten
milieu-acties overheid

inputs
outputs
concurrenten
overheid

dynamisch
verkopen

overheid
teehnologie

overheid
technologie

Vanuit milieu-oogpunt functioneert Verffabriek in een complexe en dynamische
omgeving. In de complex-dimensie overheersen de elementen afnemers, concurrenten (Verffabriek is een tamelijk klein bedrijf in een branche waar erg op elkaar en
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zeker op de grote producenten gelet wordt) en overheid, in de dynamiek-dimensie
de ontwikkelingen in de technologie en de overheidsregelgeving. De onzekerheid
voor Verffabriek is dan ook hoog.
Integraal heeft Verffabriek te maken met een complexe en dynamische omgeving,
waardoor de onzekerheid hoog is.
Capaciteit (zowel voor milieucomponent als integraal)
_ Ornzetgroei bedrijfstak: De markt voor verfprodukten is in zijn totaliteit stabiel tot
licht krimpend. Er is dus sprake van geen ornzetgroei.
Verdeling (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Aantal bedrijven in bedrijfstak: Er zijn zoals eerder gezegd in Nederland zo'n 100
verffabrikanten. Het aantal bedrijven is dus veel.
_ Verdeling marktaandelen: Binnen de genoemde 100 bedrijven zijn een aantal heel
grote bedrijven met behoorlijke marktaandelen. De verdeling van de markt is dus
niet gelijk.
Atbankelijkheid Verffabriek

capaciteit milieu en integraal: groot

capaciteit milieu en integraal: klein
omzetgroei

verdeling milieu en integraal: veel

verdeling milieu en integraal: weinig

groot aantal bedrijven
ongelijke marktaandelen

De capaciteit van Verffabriek is klein, terwijl de verdeling veel is; dit betekent dat
de afhankelijkheid van Verffabriek hoog is, zowel vanuit milieu-oogpunt als
integraal bezien.
Isolatiebedrijf
Bron: Sociaal Jaarverslag bedrijf 1992 en 1993, M. Hermans "Steenwol zijt ge en
tot steenwol zult ge wederkeren. Bedrijfseconomische implicaties van recycling",
Tilburg 1993. Bedrijfsdocumenten.
Complexiteit
_ Concentratie inputs: De basisgrondstoffen voor steenwol zijn vulkanische gesteen-
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tes diabaas en basalt. Deze worden betrokken van een groeve in Duitsland. Men is
niet afhankelijk van deze ene groeve, het materiaal is redelijk inwisselbaar en
overvloedig aanwezig. Daarnaast zijn hoogovenslakken een belangrijke input;
voorts een aantal hulpstoffen afkomstig van de chemische industrie. De concentratie van 3 belangrijke inputs is dus hoog te noemen. De toeleveranciers zetten
Isolatiebedrijf niet tot milieu-acties aan.
- Concentratie outputs: Er zijn drie groepen afnemers: aannemers, industriele
isoleerders en onderaannemers in de bouw. De levering geschiedt via de bouwhandel. Er zijn 8 a 10 ketens met verschillende vestigingen, daardoor zij er veel
verkopers op de been. De concentratie van outputs is gering. De afnemers
confronteren Isolatiebedrijf met milieuzaken, er worden veel vragen over de
materialen gesteld en in sommige gevallen milieu-eisen die tot maatregelen leiden.
De omwonenden hebben een belangrijke rol gespeeld in het milieubeleid van
isolatiebedrijf. De veelvuldige klachten over de zgn. rotte eierengeur worden
bijgehouden. Voor de overheid waren deze klachten een belangrijke incentive om
Isolatiebedrijf maatregelen op te leggen.
- Concurrenten: Isolatiebedrijf heeft in feite 3 concurrenten op de Europese markt;
deze situatie is al meer dan 10 jaar hetzelfde. De eerdergenoemde 12 isolatiemateriaalfabrieken (polystyreen en polyuretbaan) worden door Isolatiebedrijf niet als
concurrenten gezien. Het aantal concurrenten is dus gering. Isolatiebedrijf wordt
zeker door de acties van concurrenten aangezet tot milieubeleid.
- Overheid: Isolatiebedrijf heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is
een opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Isolatiebedrijf heeft te maken met veel wet-en regelgeving.
Dynamiek

- Patroon verkopen: De omzet is in 1993 gedaald t.o.v. die in 1992. Vanaf 1992 is
er sprake van een daling van de omzet. Voor 1994 wordt verwacht dat de
resultaten op hetzelfde peil zullen blijven. Het patroon van de verkopen is redelijk
te voorspellen en dus niet dynamisch.
- Technische stabiliteit: Het recyclen van steenwol in de brikettenfabriek vereiste
een nieuwe technologie. Voorts vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats; deze zijn
niet zodanig dat van een dynamische technische ontwikkeling gesproken kan
worden. Dit patroon is dus ook statisch. Hetzelfde geldt voor de technologische
ontwikkelingen op milieugebied.
- Wijzigingen in overheidsregelgeving: De hoeveelheid en aard van de overheids-
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regelgeving op milieugebied voor Isolatiebedrijf is veel en streng. De overheid is
erg aIert t.o.v. Isolatiebedrijf, zeker op milieugebied. Vanuit milieu-oogpunt en in
mindere mate integraal bezien, is de overheidsregelgeving dynamisch.
Onzekerbeid

IsoJatiebedrijf

simpel
milieu

geen milieu-acties inputs

integraal
inputs
concurrenten

milieu-acties
milieu-acties
miiieu-acties
milieu-acties

integraal

outputs
eoneurrenten
omwonenden
overheid

outputs
omwonenden
overheid

dynamisch

statisch
verkopen
technologie

complex
milieu

verkopen
technologie

overheid

overheid

De omgeving is vanuit milieu-oogpunt complex en statisch: diverse stakeholders
zetten Isolatiebedrijf aan tot milieumaatregelen en aileen de overheid is dynamisch.
Dit betekent dat de onzekerheid van Isolatiebedrijf tamelijk laag is.
IntegraaI bezien ligt de situatie anders; de omgeving is complex en is statisch. Dit
betekent dat de onzekerheid nu als tamelijk laag te typeren is.
Capaciteit (zowel voor milieucomponent als integraal)
_ Ornzetgroei bedrijfstak: De hausse uit de isolatiemarkt is sinds een aantal jaren
verdwenen. Voorts is de sector in hoge mate afuankelijk van de bouw, een sector
die zich ook niet kenmerkt door groei; de ornzetgroei in de isolatiemarkt is geen
tot zeer gering.
Verdeling (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Aantal bedrijven in bedrijfstak: het aantal met Isolatiebedrijf te vergelijken
bedrijven is 3. Het aantal bedrijven in de bedrijfstak is dus weinig:
- Verdeling marktaandelen: Twee van de vier isolatiemateriaalbedrijven hebben
zo'n 70% van de markt in handen; de verdeling is dus niet gelijk.
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Afbankelijkbeid Isolatiebedrijf

capaciteit

milieu en integraal: groot

capaciteit

milieu en integraal: klein

ornzetgroei

verdeling

milieu en integraal: veel

ongelijke verdeling marktaandelen

verdeling

milieu en integraal: weinig

klein aantal bedrijven in bedrijfstak

De capaciteit van de omgeving is klein, dat betekent dat de athankelijkheid hoog of
tamelijk hoog is. De verdeling laat een gedifferentieerd beeld zien; het is moeilijk te
bepalen welke van de twee de doorslag geeft. Dit betekent dat de athankelijkheid
van de omgeving van Isolatiebedrijf hoog tot tamelijk hoog is, zowel integraal
bezien als vanuit milieu-oogpunt.
Metaalbedrijf
Bron: Annual report 1992 en 1993, Bedrijfsdocumenten.
Complexiteit

- Concentratie inputs: De belangrijkste input voor Metaalbedrijf is staal. Dit staal
komt uit Zwitserland en Frankrijk en is zeer specifiek. Voor de overige materialen zijn meerdere leveranciers. De concentratie van inputs met 4 product-related
leveranciers is hoog. De leveranciers stellen geen milieu-eisen.
Concentratie outputs: Er zijn 2 afnemersgroepen: de automobielindustrie in
Europa en die in Japan. In die gebieden gaan de leveranties via een enkele
afnemer; zo gaat de totale leverantie voor Japan naar Subaru, die deze verder
distribueert. In Europa gaan de produkten naar twee plaatsen van waaruit de
produkten verder gedistribueerd worden. De concentratie van outputs is dus zeer
hoog. Ook de afnemers stellen geen milieu-eisen. Metaalbedrijf is op een
industrieterrein gevestigd en heeft niets te maken met omwonenden.
Concurrenten: Metaalbedrijf heeft wereldwijd met een vijftal concurrenten te
maken, waarvan 3 grote. Er zijn dus weinig concurrenten. De concurrenten
beinvloeden bet milieubeleid niet.
Overheid: Metaalbedrijf heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3
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is een opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Metaalbedrijf heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
Dynamiek
Patroon verkopen: Het patroon van de omzet is de laatste jaren niet stabiel
geweest. Na een behoorlijke daling eind jaren 80, is in het begin van de jaren
negentig de omzet aangetrokken. Vanaf halverwege de jaren 90 wordt een
behoorlijke stijging verwacht. De conclusie m.b.t. het patroon van de verkopen is
dat dit redelijk dynamisch is.
- Technische stabiliteit: Metaalbedrijf heeft een grote R&D-afdeling; dit betekent
dat technologische vernieuwing mede door het bedrijf vormgegeven wordt. Er
wordt veel samengewerkt met R&D afdelingen van autofabrieken. De vernieuwingen in de auto-industrie zijn dynamisch te noemen. De vernieuwingen hebben
veelal betrekking op energiegebruik, daarom zijn de technologische veranderingen
uit milieu-oogpunt dynamisch te noemen.
Wijzigingen in de overheidsregelgeving: Metaalbedrijf is erg afhankelijk van de
ontwikkelingen in de auto-industrie en dus ook van overheidsmaatregelen die
betrekking hebben op deze branche. Naast maatregelen op het gebied van
energiegebruik en vermindering van uitstoot, betreft het ook maatregelen op het
terrein van mobiliteit, infrastructuur,etc. De dynamiek van de overheidsregelgeving is als hoog te typeren. Hetzelfde geldt voor het milieu: de druk vanuit de
overheid is hoog.
Onzekerheid Metaalbedrijf

simpel
milieu

geen
geen
geen
geen

milieu-acties
milieu-acties
mtlieu-acties
milieu-acties

statisch

integraal

inputs
outputs
eoneurrenten
omwonenden

inputs
outputs
concurrenten
omwonenden

complex
milieu

integraal

milieu-acties overheid

overheid

dyoamisch

verkopen
overheid
technologie

verkopen
overheid
technologie
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van een simpele en een dynamische

omgeving,

maakt dat deze

getypeerd kan worden als een met tamelijk hoge onzekerheid zowel vanuit milieuoogpunt als integraal bezien.

Capaciteit (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Omzetgroei

bedrijfstak:

Het aantal auto's met door Metaalbedrijf

onderdelen is de afgelopen jaren flink gestegen en de verwachting
auto's

met de produkten

zoals door Metaalbedrijf

geproduceerde
is dat het aantal

geproduceerd

relatief

fors

toeneemt. De omzetgroei wordt getypeerd als groot tot gering.

Verdeling (zowel voor milieucomponent
- Aantal bedrijven in bedrijfstak:

als integraal)

Metaalbedrijf

heeft slechts 5 tot 6 concurrenten,

dus het aantal bedrijven in de bedrijfstak is weinig.
Verdeling

marktaandelen:

Onder de ca. 6 bedrijven

zijn er 3 groot met het

grootste deel van de markt in handen. De verdeling van de marktaandelen

is dus

niet gelijk.
Afbankelijkbeid

Metaalbedrijf

capaciteit milieu en integraal: groot

capaciteit milieu en integraal: klein

(geringe) omzetgroei

verdeling milieu en integraal: veel

verdeling milieu en integraal: weinig

ongelijke verdeling marktaandelen

klein aantal bedrijven

Bij een grote capaciteit is de afhankelijkheid

laag of tamelijk laag; de verdeling is

niet eenduidig en het is moeilijk te zeggen of het aantal bedrijven of de verde ling
van de marktaandelen
vanuit milieu-oogpunt

het belangrijkst

is. Daarom wordt de afhankelijkheid,

zowel

als integraal, getypeerd als tussen laag en tamelijk laag in.
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Meubelfabriek
Bron: Bedrijfsdocumenten, CBS statistieken industriele verkopen, Cijfers en Trends
RABO-bank, Eindrapportage demonstratieproject "Gebruik in de praktijk van een
milieuvriendelijke waterafdunbare moffellak op alkydbasis bij middelgrote en kleine
bedrijven in de metaalverwerkende industrie", 1991.
Complexiteit
_ Concentratie inputs: Meubelfabriek heeft enkele grote toeleveranciers op het
gebied van staal en hout. Wat staal betreft zijn er meerdere alternatieven dan bij
hout. Daamaast zijn er enkele belangrijke leveranciers van machines. Een
belangrijke input is voorts (watergedragen) verf en allerlei grondstoffen om de
metalen verfklaar te maken. De concentratie van inputs met 4 groepen leveranciers is hoog. De leveranciers stellen geen milieu-eisen.
_ Concentratie outputs: Meubelfabriek heeft in feite een afnemer, een ander bedrijf
binnen het concern. Dit bedrijf levert aan bedrijven en de (semi)overheid. De
bedrijven zijn te vinden in 22 verschillende landen. De concentratie van outputs is
hoog. De afnemers stellen in het algemeen vrij weinig milieu-eisen, de overheid
als afnemer van kantoorrneubelen doet dit wel, De omwonenden hebben de
aanzet gegeven tot belangrijke milieu-investeringen bij Meubelfabriek. Na veel
klachten van deze groep actoren is het bedrijf tot dit besluit gekomen.
_ Concurrenten: Er zijn drie grote concurrenten in de kantoorrneubelbranche en een
zeventigtal kleinere bedrijven. Er zijn dus veel verschillende concurrenten. Zij
spelen geen rol in het rnilieubeleid van Meubelfabriek.
_ Overheid: Meubelfabriek heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te
maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3
is een opsomrning gegeven van de wet- en regelgeving op rnilieugebied. Meubelfabriek heeft te maken met veel wet- en regelgeving.
Dynamiek
_ Patroon verkopen: Het patroon van de omzet is stijgend voor meubelfabriek; er
zijn geen abrupte schommelingen geweest en ook niet te verwachten voor
Meubelfabriek. Het patroon van de verkopen is statisch.
_ Technische stabiliteit: In de kantoorrneubelbranche vinden geen spectaculaire
technische ontwikkelingen plaats. Dit is in meer het geval bij de produktiewijze en
de grondstoffen; Meubelfabriek bijvoorbeeld heeft een revolutionaire lakstraat in
gebruik genomen. Deze lakstraat is in samenwerking met de leverancier van de
lakstraat ontwikkeld. Naast de lakstraat zijn er Dog andere technische ontwikke-
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lingen geweest. De technische stabiliteit is te typeren als redelijk statisch, vanuit
milieu-oogpunt

dynamisch,

vanuit milieu-oogpunt

omdat

de technologische

ontwikkelingen

- Wijziging in overheidsregelgeving:
kelijke ontwikkelingen

Voor de kantoormeubelbranche

in overheidsregelgeving

te verwachten.

zijn de gebrui-

Op dit punt is de

dynarniek gering. Op het gebied van milieu is de overheidsregelgeving
wat het lakgedeelte

veelal

ingegeven zijn.

betreft) aan veel veranderingen

onderhevig

(met name

en is dus dyna-

misch te noemen.
Onzekerheid

Meubelfabriek

simpel

complex

milieu

integraal

geen milieu-acties inputs
geen milieu-acties eoneurrenten

inputs

milieu

integraal
concurrenten

geringe milieu-acties outputs
milieu-acties omwonenden
omwonenden
milieudruk overheid
overheid

outputs

statisch

dynamisch

verkopen

verkopen
overheid
technologie

Vanuit rnilieu-oogpunt

overheid

teehnologie

is de omgeving complex door de druk van de omwonenden,

de afnemers (tot op zekere hoogte) en de overheid.

Voorts is de omgeving dyna-

misch als gevolg van de dynamiek van de overheidsregelgeving
Resumerend:

vanuit milieu-oogpunt

en de technologie.

is de onzekerheid hoog,

Bij de integrale analyse is de omgeving complex en statisch, de onzekerheid

is dus

tamelijk laag.
Capaciteit (zowel voor rnilieucomponent
- Ornzetgroei bedrijfstak:

De kantoormeubelenindustrie

gegeven in de beschouwde
groei.

De ornzetgroei

als integraal)

van

periode.

heeft een lichte groei te zien

Vooral de export draagt bij aan de ornzet-

de kantoormeubelenindustrie

wordt

getypeerd

als

behoorlijk.
Verdeling (zowel voor milieucomponent
- Aantal bedrijven

in bedrijfstak:

als integraal)

Er is een gering aantal grote kantoormeubelen-
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bedrijven en een zeventigtal ldeine bedrijven in de metal en meubelindustrie.
aantal bedrijven in de kantoormeubelenindustrie
- Verdeling marktaandelen:

is veel.

De drie grote bedrijven hebben een aanzienlijk markt-

aandeel, de rest van de markt is voor de ldeinere bedrijven;
de marktaandelen
AfbankeUjkbeid

is

Het

de verdeling is van

niet gelijk.

Meubelfabriek

capaciteit milieu en integraal: groot

capaciteit milieu en integraal: klein

omzetgroei
verdeling milieu en integraal: weinig

verdeling milieu en integraal: veel
groot aantal bedrijven
ongelijke verdeling marktaandelen
Uitgaande

van een redelijk grote capaciteit en veel verdeling is de afhankelijkheid

van Meubelfabriek
Auto
Bron:

tamelijk laag, zowel vanuit milieu-oogpunt

BOVAG Jaarverslag

Bedrijfsdocumenten,
Complexiteit
Concentratie
en onderdelen
gevoerde

1992 en 1993, BOVAG

mobiliteit

1992.

inputs: Auto heeft een zeer belangrijke leverancier van nieuwe auto's
en materialen,

nl. de autofabriek in Frankrijk

van het door Auto

merk. Deze fabriek levert 99% van de toeleveranties

toeleverancier

de benzinemaatschappij.

De leveranciers

aanleiding geven.
Concentratie outputs:
afnemersgroepen.
afnemers,

kerncijfers

gegevens RAI.

accessoires zijn er meer keuzemogelijkheden
is hoog.

als integraal bezien.

ondememen

voor Auto. Voorts is een belangrijke

Samenvattend:

de concentratie

de verschillende

zodat er minder afnemersgroepen

produkten

(6) zijn er ook ca 6

gaan ook naar dezelfde

zijn. Daarentegen

maken met afnemers van de diverse afvalstromen.
tie van outputs getypeerd

van inputs

geen acties die tot milieumaatregelen

Gezien het aantal typen produkten

Echter,

van Auto. Voor

heeft Auto ook te

Voor Auto wordt de concentra-

als laag. De afnemers dwingen

Auto niet tot milieu-
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maatregelen. Hetzelfde geldt voor de omwonenden.
- Concurrenten: Auto heeft te maken met een groot aantaI concurrenten, aIle andere
automerken met auto's in dezelfde prijsklasse aIs de door Auto verkochte auto's
in het verzorgingsgebied. Er zijn dus vee! verschillende concurrenten. De
concurrenten zetten Auto niet tot een milieubeleid aan.
- Overheid: Auto heeft met veel soorten overheidswet- en regelgeving te maken;
hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3 is een
opsomming gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied. Auto heeft te
maken met vee! wet- en regelgeving.
Dynamiek
- Patroon verkopen: Het patroon van de ornzet is de laatste jaren licht stijgend,
zonder abrupte schommelingen. Er wordt ook geen belangrijke wijziging verwacht. Conclusie: patroon verkopen is statisch.
- Technische stabiliteit: Er vinden veel technologische ontwikkelingen plaats binnen
de autobranche voomamelijk op het gebied van energiegebruik, materiaIen en
accessoires. Deze ontwikkeling gaat nog door en is gedeeltelijk te voorspellen
(BOVAG). Deze ontwikkelingen zijn echter voor het individuele autobedrijf niet
aItijd makkelijk te voorzien. De technische ontwikkeling wordt aIs dynamisch
getypeerd. Vanuit milieu-oogpunt is de technische omgeving ook dynamisch te
noemen, vrijwel aIle technologische ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de
zorg voor het milieu.
- Wijzigingen in overheidsregelgeving: Overheidsregelgeving met effecten voor de
autobranche zijn er vele; maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer,
infrastructuur, mobiliteit, energieprijzen, e.d. kunnen het autogebruik beinvloeden
en daarmee de activiteiten van autobedrijven. Deze ontwikkelingen kunnen door
een individueel autobedrijf niet aIle voorzien worden. Ook op dit punt is de
dynarniek dus hoog. Hetzelfde geldt voor het milieu: de veranderingen in de
overheidswet- en regelgeving zijn groot.
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Onzekerbeid Auto

complex

simpel
milieu

geen
geen
geen
geen

milieu-aeries
milieu-aeries
milieu-aeries
milieu-aeries

inputs
outputs
eoneurrenten
omwonenden

integraai

milieu

integraai

inputs
outputs

milieu-aeries overheid

concurrenten
overheid
outputs

omwonenden

dynamisch

statisch
verkopen

verkopen

overheid
teehnologie

overheid
technoiogie

Vanuit milieu-oogpunt is de omgeving simpel en dynamisch. Door de dynamiek van
overheidswet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen samen is de
omgeving dynamisch. Vanuit milieu-oogpunt is de onzekerheid dus tamelijk hoog.
Bij de integrale analyse van de omgeving zien de indicatoren er bij de simpel/complex dimensie anders uit; hier overheerst de complex-dimensie en de omgeving is
als dynamisch getypeerd. Vanuit de integrale analyse van de omgeving is de
onzekerheid hoog.
Capaciteit (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Omzetgroei bedrijfstak: In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een
recessie in de autobranche. In de jaren 1990-1993 is er geen sprake geweest van
omzetgroei. De omzetgroei wordt getypeerd als geen.
Verdeling (zowel voor milieucomponent als integraal)
- Aantal bedrijven in bedrijfstak: De autobranche kent een groot aantal bedrijven; in
1991 waren er 7.328 personenautobedrijven bij de BOVAG aangesloten. Het
aantal bedrijven in de bedrijfstak is dus veel.
- Verdeling marktaandelen: Er zijn zeer veel kleine autobedrijven; bij de meeste
merken zijn verzorgingsgebieden afgesproken. Tussen de merken zijn er aanzienlijke verschillen in marktaandeel. Het door Auto gevoerde merk had in 1993 een
marktaandeel van 7,8% op de Nederlandse markt (Volkskrant 18-1-1995, RAIcijfers). In het marktsegment waar Auto in opereert, is sprake van ongelijke
marktaandelen.
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Auto

milieu en integraal: groot

capaciteit

milieu en integraal: klein

ornzetgroei

verde ling milieu en integraal: veel

verdeling

milieu en integraal: weinig

groot aantal bedrijven
ongelijke verdeling marktaandelen

De capaciteit van de omgeving van Auto is klein, dat betekent dat de afhankelijkheid
hoog of tamelijk hoog is, afhankelijk van de verdeling. Bij een groot aantal bedrijven en een scheve verdeling is er sprake van een hoge afhankelijkheid, zowel vanuit
milieu-oogpunt als integraal bezien.
Bedrijfswagen

Bron: BOVAG Jaarverslag 1992 en 1993, BOVAG kerncijfers mobiliteit 1992.
Bedrijfsdocumenten, gegevens RAJ.
Complexiteit

Concentratie inputs: de belangrijkste leverancier is de importeur van auto's en
onderdelen van auto's van het gevoerde merk. Dit geldt zowel voor de personenauto's als voor de bedrijfswagens. Er bestaat een dealervereniging om toch
(enige) macht te kunnen uitoefenen ten opzichte van de autofabriek. Voor een
aantal andere produkten zijn er meer leveranciers. Samenvattend: de concentratie
van inputs is met 3 groepen product-related leveranciers haag. De leveranciers
zetten niet tot milieu-acties aan, het is eerder andersom.
Concentratie outputs: Er zijn grofweg 2 afnemersgroepen particulieren en
bedrijven. Deze afnemersgroepen nemen drie produktgroepen af. Voorts heeft
Bedrijfswagen te maken met afnemers van afvalstromen. De concentratie van
outputs is haag. De afnemers zetten Bedrijfswagen niet tot een milieubeleid aan.
Hetzelfde geldt voor de omwonenden. Bedrijfswagen is op een industrieterrein
gevestigd en heeft met omwonenden niets te maken.
Concurrenten: in principe alle andere merken die auto's in dezelfde prijsklasse
verkopen. Hoewel dit er minder zijn dan bij Auto is het aantal concurrenten > 5,
dus veel te noemen. De concurrenten bemvloeden het milieubeleid van Bedrijfs-
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wagen niet.
_ Overheid: Bedrijfswagen

heeft met veel soorten overheidswet-

en regelgeving

te

maken; hetzelfde geldt voor de regulering op het gebied van milieu. In bijlage 3
is een opsonuning gegeven van de wet- en regelgeving op milieugebied.

Bedrijfs-

wagen heeft te maken met veel wet- en regelgeving.

Dynamiek
_ Patroon

verkopen:

De netto-omzet
Er

vertoont

een licht stijgende

belangrijke

schommelingen.

is bovendien

geen

verwachten;

het patroon van de verkopen is dan ook statisch.

_ Technische stabiliteit: Er vinden veel technologische
de autobranche

belangrijke

ontwikkelingen

(zowel bij personen- als bij bedrijfswagens),

gebied van energiegebruik,

trend,

materialen en accessoires.

zonder

wijziging

te

plaats binnen

voornamelijk

Deze ontwikkeling

op het
gaat nog

door en is gedeeltelijk te voorspellen (BOV AG). Voor een individueel autobedrijf
zijn deze ontwikkelingen

Diet alle te voorzien;

misch. Vanuit milieu-oogpunt
noemen,

de meeste technische ontwikkelingen

het milieu.
_ Wijzigingen

in overheidsregelgeving:

autobranche
beinvloeden

mobilititeit,

de dynamiek

in) de regelgeving

dus hoog.

Hetzelfde

stabiliteit is dynaook dynamisch

met effecten voor de
en vervoer,

e.d. kunnen het gebruik van de auto
van autobedrijven.

De voorspelbaarheid

is voor een individueel bedrijf gering,

geldt voor het milieu:

de druk vanuit de

overheid is hoog.
Onzekerheid

Bedrijfswagen

complex

simpel
milieu

geen
geen
geen
geen

milieu-aeties
milieu-aeties
milieu-aeties
milieu-acties

inputs
outputs
concurrenten
omwonenden

integraal

milieu

integraal

inputs
outputs

milieu-aeties overheid

concurrenten
overheid

omwonenden

te

zijn ingegeven door de zorg voor

op het gebied van verkeer

energieprijzen,

en daarmee de activiteiten

van de (veranderingen

omgeving

Overheidsregelgeving

zijn er vele: maatregelen

infrastructuur,

de technische

is de technische
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dynamisch

verkopen

overheid
technologie

overheid
technologie

De omgeving is vanuit milieu-oogpunt zowel als integraal simpel en dynarnisch,
waardoor de omgeving als tamelijk hoog te typeren is.
Capaciteit (zowel voor rnilieucomponent als integraal)
- Ornzetgroei bedrijfstak: Eerder is gesproken over de verwachting van de omzetgroei in deze bedrijfstak. Het aantal verkochte auto's is in de eerste helft van
1994 toegenomen, maar in de jaren 1990-1993 is geen sprake geweest van groei.
De verkoop van bedrijfswagens is ondermeer afuankelijk van de situatie in
bedrijven; in zijn algemeenheid was deze in de jaren 1990-1993 niet rooskleurig.
Voorspeld is dat de econornische groei in de komende periode licht zal stijgen.
Zowel voor de personenauto's als voor de bedrijfswagens is de ornzetgroei nihil.
Verdeling (zowel voor rnilieucomponent als integraal)
- Aantal bedrijven in bedrijfstak: Volgens de BOVAG waren er in 1991 7.328
personenautobedrijven bij deze organisatie aangesloten en 469 bedrijfsautobedrijven. Hoewel deze laatste categorie aanmerkelijk kleiner is dan de eerste, geldt
voor Bedrijfswagen dat het aantal bedrijven in de bedrijfstak veel is.
\
- Verdeling marktaandelen: Er zijn veel kleine autobedrijven; rninder bedrijven
voor bedrijfswagens. Het afzetgebied van Bedrijfswagen is net als voor andere
automerken in rayons ingedeeld. Bedrijfswagen voert een merk in het bovensegment van de markt; in dit segment zijn de marktaandelen gelijk (RAI). Er
wordt van gelijke marktaandelen uitgegaan.
Atbankelijkheid Bedrijfswagen

capaciteit milieu en integraal: groot

capaciteit milieu en integraal: klein
ornzetgroei

verdeling milieu en integraal: veel

verdeling milieu en integraal: weinig

groot aantal bedrijven

gelijke marktaandelen
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De capaciteit van Bedrijfswagen
tamelijk hoog is, athankelijk
belang van de indicatoren
elementen

hoog of

Het is moeilijk een onderscheid

in

van verdeling te maken; bij een gelijk gewicht van de

is de athankelijkheid

vanuit milieu-oogpunt

is klein, dat betekent dat de athankelijkheid

van de verdeling.

van Bedrijfswagen

als integraal bezien.

tamelijk haag tot haag,

zowel
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BIJLAGE 5 DE RESPONS PER BEDRIJF OP DE
MILIEUPROBLEMATIEK
bij paragraaf 7.2.
De in deze bijlage besproken milieurnaatregelen zijn in de periode 1990-1993
genomen, analoog aan de periode die bij de operationalisering van de omgeving
gebruikt is. Per bedrijf worden de interne en de externe maatregelen weergegeven;
aan het eind van de bespreking worden de maatregelen samengevat.
Broodfabriek
intern, technisch:

Saneringsmaatregelen: niet genomen omdat Broodfabriek sinds kort op een nieuwe,
niet met bodemverontreiniging belaste vestigingsplaats, zit.
End-of-pipe maatregelen: vloeistofdichte vloeren laadkuil, olie/waterafscheider, veten slibvanger, gescheiden rioleringsstelsel, geluiddempers, stoffilters op silo.
Procesaanpassing: gesiliconeerde bakblikken, energiezuinige verlichting. Door de
constructie van het gebouw is er op werkniveau een temperatuur van 20 a 21 graden, terwijl dat in niet aangepaste gebouwen ca. 30 graden is.
Produktaanpassing: nieuwe broodverpakking (30% minder plastic per eenheid).
De end-of-pipe maatregelen zijn bufferingsmaatregelen, door deze maatregelen kan
het produktieproces doorgang vinden zonder gestoord te worden door actoren in de
omgeving. De proces- en produktaanpassing worden hier als veranderen van processen gezien.
intern, organisatorisch,

structuur:

Broodfabriek is eerder getypeerd als een beginner/kandidaat in het kader van het
opzetten van een milieuzorgsysteem. Een aantal elementen is al gerealiseerd, de
meeste moeten nog ingevoerd worden. De organisatiestructuur is niet veranderd als
gevolg van het opzetten van een milieuzorgsysteem en het nemen van milieumaatregelen. Milieuzorg wordt geintegreerd in de al bestaande kwaliteitszorg.
Er vindt gescheiden afvalinzameling plaats. Een gedeelte van het afval gaat naar
veeboeren, oud brood gaat naar een paneermeelfabriek. 99% van het oude brood
wordt teruggehaald bij de afnemers; het deegafval in het produktieproces wordt
zoveel mogelijk weer in het produktieproces ingezet.
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extern:
Broodfabriek

adverteert

broodverpakking.

naar

afnemers(organisaties)

over

de

milieuvriendelijke

Dit is op te vatten als een concurrentiestrategie.

Met enkele toeleveranciers

wordt samengewerkt

ken: met verpakkingenproducenten
schoonmaakbedrijf

en serieus overlegd over milieuza-

over het ontwikkelen

wordt gezocht naar milieuvriendelijker

van monofilms en met een
schoonmaakmiddelen

en

het zuinig gebruik van water.
Indirect overlegt en lobbyt Broodfabriek
tie; onderwerpen

met de overheid via haar brancheorganisa-

zijn het Verpakkingenconvenant

en geuremissies.

Samenvattend heeft Broodfabriek de volgende maatregelen genomen:

beinvloeding

bebeersing
buffering

adverterenl concurrentiestrategie

veranderen processen en produkten

cooperatieve strategie

bezig met opzetten milieuzorgsysteem

(indirect lobbbyen en overleg via

gescheiden afvalinzameling

brancheorganisatie)

eisen leveranciers

Tabakfabriek
Tabakfabriek

heeft voor de nabije toekomst een aantal categorieen

len onderscheiden,

milieumaatrege-

waaraan men speciale aandacht wil besteden; het zijn:

- energie-extensivering;
- beheersing van vast afval;
- beheersing gevaarlijke stoffen, ofwel chemisch afval;
- beheersing emissie.
De afvalstromen

zijn goed in kaart gebracht en er zijn doelen gesteld, zowel kwanti-

tatief als kwalitatief.

De doelstelling is het niet meer storten van afval; momenteel

wordt er nog 38% van het afval gestort. Van het bedrijfsafval wordt 35 % gestort en
65% gerecycled.

Volgens Tabakfabriek

is er bij de huidige stand van de techniek

geen mogelijkheid om stank te voorkomen;

alleen bij procesgeintegreerde

len is een oplossing mogelijk. Maar dit ligt erg moeilijk bij Tabakfabriek

maatregeomdat het
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ligt. Op dat punt wordt nog erg orthodox

gedacht, er mag niet veel aan het proces veranderd
bedrag van 9 miljoen uitgetrokken
proeven met beschikbare

om tot een nul-geuruitstoot

technologieen,

yen niet buiten beschouwing

worden. Toch heeft men een

Het produktieproces

gelaten worden.

te komen,

m. b. v.

zelf zal bij deze proe-

Concreet heeft Tabakfabriek

de vol-

gende maatregelen genomen:
intern, technisch:
SaneringsmaatregeIen:

op het bedrijfsterrein

stond een oude garage die opgeruimd

is. Men heeft dit zelf opgelost in sarnenspraak met de provincie.
End-of-pipe maatregelen:
proceswater.

scrubbers,

filters, gescheiden circuit voor hemelwater

Procesaanpassing:
warmtekrachtcentrale
lichtere verpakking.
Produktaanpassing:
Tabakfabriek

op

terrein

(energiebesparing),

en

andere,

geen

heeft dus een (klein) aantal bufferingsmaatregelen

enkele procesaanpassing

gedaan.

intern, organisatorisch,

structuur:

Het miIieuzorgsysteem

is vrijwel gereed.

genomen

Er is een milieucommisie

en een

in het leven

geroepen die eenmaal per maand bijeenkomt Deze commissie bekijkt de voortgang
van het milieuzorgsysteem,
organisatiestructuur

bespreekt

initiatieven

en te nemen

maatregelen.

De

heeft geen wijziging ondergaan.

Het afval wordt gescheiden ingezarneld en zo mogelijk gerecycled;

alleen die stro-

men waarvoor een markt bestaat worden gescheiden.
Er wordt R&D naar het terugbrengen
Tabakfabriek

geurprobleem verricht.

registreert emissies en stofstromen, evenals afvalstromen.

extern:
Indirect wordt naar de wijze van produktie van tabak gekeken. Via de CEREST A
wordt in internationaal
pesticiden gekeken.

verb and naar de wijze van produktie

Aan de verpakkingsleverancier
lijm van de verpakking.

en het gebruik van

worden eisen gesteld m.b.t. de aard, de inkt en de

Beheersen of beinvloeden?
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Er wordt met afnemers onderhandeld

over het thermisch gebruilcen van afval van

sigaretten.
Op het gebied van verpakkingen

wordt samengewerkt

met leveranciers

en met de

SSI. Er zijn daar afspraken over gemaakt. Er wordt ook door de SSI gelobbyd bij
de overheid.
Samenvattend

heeft Tabakfabriek de volgende maatregelen genomen:

be'invloeding

beheersing
buffering

(lobby en indirect via SSI)

veranderen processen (in geringe mate)

onderhandelen

rnilieuzorgsysteem

cooperatieve strategie

onderzoek oplossing geurprobleem
gescheiden afvalinzameling
informatie (stof- en afvalstromenregis-

(indirect: invloed uitoefenen op wijze

tratie)

van tabakproduktie)

Boekdrukker
intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:
bodemvervuiling.
End-of-pipe

omdat er geen sprake

is van

Boekdrukker zit in een nieuw pand.

maatregelen:

olieafscheiders.

vloeistofdichte

vloeren,

opbergcontainers

gescheiden rioolsysteem en verminderen

Procesaanpassing:
vriendelijke

geen saneringsmaatregelen

zilverterugwininstallatie.

schoonmaakmiddelen,

stuurde pompen om drukapparatuur

hergebruilc

poetsdoeken,

alcoholverdamping.
aluminium

afzuig- en perscontainer

platen,

milieu-

oud papier, computerge-

vacuum lucht te geven, scheidingsapparaat

om

in spoelwater lijmen en lakken te scheiden.
Produktaanpassing:
De end-of-pipe
maatregelen

geen

maatregelen

zijn bufferingsmaatregelen,

ter verandering van processen.

de procesmaatregelen

zijn
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intern, organisatorisch, structuur:
Boekdrukker

is al ver gevorderd met de opzet van een rnilieuzorgsysteem.

er sprake van gescheiden afvalinzameling
een gesloten

leidingsysteem.

en is er een chemicalienhok

Er wordt gestreefd

Voorts is

en -kelder en

naar de inkoop van zo weinig

mogelijk chemicalien.
Er wordt onderzoek verricht naar nieuwe druktechnieken
in dat geval zijn vrijwel geen chemicalien
stagiaires) naar milieugerichte

meer nodig. Voorts onderzoek

materiaaltechnologie

Er is bij Boekdrukker een milieucoordinator

zoals het digitaal drukken;
(door

en materiaalrendement.

aangesteld, maar er is geen sprake van

een verandering

van de organisatiestructuur.

werkplekkaarten

in het kader van het Milieu actie plan.

Men is bezig met de opstelling

van

extern:
Boekdrukker

lobbyt bij de overheid om bepaalde reguleringsmaatregelen

te verzach-

ten of ongedaan te maken.
Met leveranciers

wordt onderhandeld

en samengewerkt

op het gebied van verpak-

kingen en schoonmaakmiddelen.
Indirect overlegt en lobbyt Boekdrukker via de KVGO met de overheid.
Samenvattend heeft Boekdrukker de volgende maatregelen genomen:

bebeersing

be'invloeding

buffering

(indirect onderhandelen

met overheid

via KVGO)
bezig met opzetten milieuzorgsysteem

lobbyen bij lokale overheid

gescheiden afvalinzameling

(indirect via KVGO)

chemicalienhok
onderzoek minder milieubelastende
technieken

.

druk-

minder inkoop chernicalien
onderzoeken materiaaltechnologie
veranderen processen

cooperatieve strategie
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Drukwerk

intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:

niet van toepassing, het bedrijf zit in een nieuw gebouw op

een niet verontreinigd
End-of-pipe

terrein.

maatregelen:

vloeistofdichte

vloeren,

poetsdoekenopslag

en een

olie-

Iwaterscheider.
Procesaanpassing:

automatische

ging rollen drukpers,
ondergrondse

hoge drukspuit voor reini-

schoonmaakmiddelen,

nieuw wasmiddel en

tank voor fixeer en ontwikkelaar en afzuigsysteem.

Produktaanpassing:
Drukwerk

inktgever op drukpers,

milieuvriendelijke

geen

heeft dus bufferingsmaatregelen

genomen enkele maatregelen ter verande-

ring van produktieprocessen.

intern, organisatorisch, structuur:
Drukwerk

is bezig met de ontwikkeling

maar een beginner
milieuzorg

op dit terrein.

van een milieuzorgsysteem,

In de organisatiestructuur

geen wijzigingen opgetreden,

de bedrijfsleider

maar is nog

zijn als gevolg van

is tevens milieucoordina-

tor.
Er is een systeem voor gescheiden afvalinzameling

en maatregelen

heid afval terug te dringen zijn genomen (bijvoorbeeld
koffiebekertjes).

om de hoeveel-

het afschaffen van plastic

Voorts is er een apart inkt- en chemicalienhok,

extern:
Als exteme maatregel is aileen het samenwerken
van schoonmaak-

met toeleveranciers

en wasmiddelen en van machines te vermelden.

het KVGO onderhandeld en gelobbyt.

op het gebied

Indirect wordt via
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Samenvattend heeft Drukwerk de volgende maatregelen genomen:

beheersing

beinvloeding

buffering

(indirect onderhandelen
KVGO)

veranderen processen

(lobbyen indirect via KVGO)

bezig met opzetten milieuzorgsysteem

cooperatieve strategie

met overheid via

gescheiden afvalinzarneling
chemicalienhok
maatregelen ter verrnindering afvalstroom

Verffabriek
In het rnilieubeleid van Verffabriek

ligt de nadruk op preventie en het management

van afval. De gedane en te verwachten
richt,

op de afval(verwerkings)fase.

daartoe
rniddelen

rnilieu-investeringen

De oplosrniddelenernissie

ziet het bedrijf twee wegen, het verminderen
of het installeren

van end-of-pipe

wordt genomen na de rapportage

zijn vooral effectge-

apparatuur.

van de Enviroscan

wordt

van het gebruik
Een beslissing

aangepakt,
van deze
hierover

door de Bedrijfsrnilieudienst.

Zeker is weI dat het een gefaseerde aanpak wordt. De opzet van rnilieuzorg
handen gelegd van een projectgroep.
genomen:

is in

De volgende maatregelen zijn door Verffabriek

intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:

er is een kleine verontreiniging

op het terrein aangetroffen,

deze moet voor 2003 weggenomen zijn. Er wordt daartoe een actieplan opgesteld.
Verffabriek is bij de BSB aangesloten.
End-of-pipe maatregelen:
dichte vloeren
1995).

opvang spoelwater van reiniging, stofopvangers,

onder opslag,

Procesaanpassing:
Produktaanpassing:

bluswateropvang,

nog geen procesgemregreerde
nog geen daadwerkelijke

vloeistof-

dak boven opslag chemicalien

(in

maatregelen genomen.

produktvernieuwingen,

in de sfeer van

onderzoek en ontwikkeling (toepassing waterarme verven) is men daar mee bezig.
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Verffabriek heeft dus alleen enkele bufferingsmaatregelen genomen.
intern, organisatorisch,

structuur:

Verffabriek is nog maar net bezig met de ontwikkeling van een milieuzorgsysteem,
dat geintegreerd moet worden met het kwaliteitssysteem en met arbozorg. De organisatiestructuur is enigszins gewijzigd door de instelling van een projectgroep die
milieuzorg vorm moet geven. De opzet hiertoe is door een stagiaire ontwikkeld.
Afval wordt gescheiden ingezameld, er zijn 27 stromen.
Er is een apart spuitbussenmagazijn en een aparte opslag gevaarlijke materialen.
Onderzoek naar watergedragen systemen en high solids, toepassingsgericht en naar
regeneratie vervuilde oplosmiddelen.
Verffabriek houdt zijn concurrenten (met name de groten) in de gaten en probeert er
achter te komen welke (produkt)vernieuwingen zij toepassen, zodat Verffabriek deze
vernieuwingen ook kan toepassen. Hier is dus sprake van imitatie.
extern:

Verffabriek werkt samen met bepaalde leveranciers in het kader van de ontwikkeling
van nieuwe produkten. Voorts wordt informatie aan eindgebruiker verschaft in de
vorm van een health and safetyblad m.b.t. veiligheids- en gezondheidsaspecten en
informatie m.b.t. afval. In feite is dit een vorm van product-stewardship.
Aan bepaalde leveranciers wordt de eis m.b.t. het hebben van een milieuzorgsysteem gesteld.
Voorts wordt er indirect gelobbyd en onderhandeld met de overheid door de VVVF
en de NAV (Nederlandse Aerosol Vereniging) voor spuitbussen.
Verffabriek adverteert zelf met oplosmiddelarme verven; dit wordt beschouwd als
een concurrentiestrategie.
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Samenvattend heeft Verffabriek de volgende maatregelen genomen:

bebeersing

bei'nvloeding

buffering (in geringe mate)

adverterenl concurrentiestrategie

beg onnen met opzet milieuzorgsysteem

(lobbyen indirect via VVVF)

door projectgroep
eisen mzs leveranciers
gescheiden afvalinzameling
aparte opslag gevaarlijke stoffen
onderzoek watergedragen

systemen en

regeneratie vervuilde oplosmiddelen

cooperatieve strategie (samenwerken
toeleveranciers,

product stewardship)

imitatie (op terrein nieuwe technologieen)

Isolatiebedrijf
Isolatiebedrijf
veroorzaakt.

is zich al sinds 1985 bewust van de milieuproblemen
Door de provincie zijn maatregelen

teerd in het Milieu-actieplan

voorgesteld;

die de produktie

deze hebben geresul-

(MAP) 1987 met een investeringsbedrag

voor milieum-

aatregelen van 120 mIn. gulden. Dit MAP moest op termijn leiden tot een zo goed
als volledige eliminatie van emissies van geur, verzuring
de hand werkende
reducties

stoffen.

en restuitstoten.

toegekend.

Door de overheid

Op het totale investeringsbedrag

subsidie verkregen.
getreden,

Er zijn -ambitieuze-

en klimaatverandering

afspraken

in

gemaakt over haalbare

is een gedeeltelijke

schadeloosstelling

van 120 mln. is 25 mln. als innovatie-

Het integrale milieu-actieplan

dat betekent dat de indertijd afgesproken

is in 1993 volledig in werking
doelstellingen,

die met name

gericht waren op de reductie van luchtemissies van de smeltovens, zijn gerealiseerd.
Isolatiebedrijf

heeft in 1994 de recyclingprijs

uit handen van Minister Alders ontvan-

gen. De volgende maatregelen zijn door Isolatiebedrijf genomen:

intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:
End-of-pipe
naverbrander

geen, er is geen sprake van bodemverontreiniging.

maatregelen:

er zijn veel van deze maatregelen

en doekfilter/natte

stofvanger

getroffen;

smeltovens:

(rotte eieren geur); spinkamers:

natte
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wassing

en zakken filter/doekfilter

wolbindfilter;

hardingsoven:

schoorstenen.
vervolgens

van steenwoldeken;

naverbrander.

De brikettenfabriek

waar

steenwolafvallen

als grondstof in het produktieproces

een end-of-pipe

pijpschaalmachines:

Voorts ontzwavelingsinstallaties
gerecycled

steenen hoge

worden

om

ingezet te worden, is deels ook als

maatregel te zien. Het restant zwavel wordt omgezet, via speciale

briketten,

de smeltoven

Hierdoor

is de totale emissie van o.a. S02 teruggebracht

en de zwavelzuurfabriek,

in goed bruikbaar

zwavelzuur.

tot de vastgelegde

van 400 ton per jaar. Dit betekent een reductie van 90% t.o.v.

norm

de oorspronkelijke

emissie.
Lekbakken bij lospunten en pompen.
Procesaanpassing:

brikettenfabriek;

Produktietechnologie,

het betreft

procesgeintegreerd

hier

hergebruik

stoffen (basalt en briketten) met lager zwavelgehalte
produktaanpassing:

andere bekleding

een essentiele

van restenergie,

wijziging

in

andere grond-

in smeltovens.

isolatieprodukt

en andere olien om stof te

binden zodat produkt tijdens gebruik minder jeuk veroorzaakt.
De end-of-pipe

maatregelen

zijn bufferingsmaatregelen,

de proces- en produktaan-

passing zijn veranderen van processen.
intern, organisatorisch,
Isolatiebedrijf

structuur:

is ver met de ontwikkeling

en implementatie

teem. Per 1 januari 1995 moet op alle produktielijnen
tioneel zijn. De organisatiestructuur

van een milieuzorgsys-

een milieuzorgsysteem

is daardoor niet veranderd,

een

opera-

persoon houdt

zich bezig met de opzet van een milieuzorgsysteem.
Er wordt experimenteel

onderzoek verricht naar de vervanging van bakeliet en een

studie naar vermindering

stof (jeuk) bij gebruik van de het isolatiemateriaal.

Centrum voor Milieukunde
tiebedrijf

in Leiden is met een levenscyclus-analyse

wil zo'n analyse hebben als er om gevraagd wordt.

Het

bezig. Isola-

Proefnemingen

op

grote schaal ter reductie van ammoniak.
Zuurstof wordt apart in tanks opgeslagen.
extern:
Isolatiebedrijf

probeert m.b.v. advertenties aannemers rechtstreeks te bereiken en ze

te motiveren

produkten

van Isolatiebedrijf

te gebruiken.

Ook wordt in de vakpers

reclame gemaakt voor de recycling van isolatieprodukt-afvallen.
am de brikettenfabriek

draaiend te houden moet afval terugkomen naar de fabriek.
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am dit te bereiken wordt overlegd en gelobbyt en samengewerkt
kels in de keten. In feite is hier sprake van bedrijfsexterne

met diverse scha-

milieuzorg;

de aanzet

voor integraal ketenbeheer.
Isolatiebedrijf

onderhandelt

met VROM, aannemers en onderaannemers

over zaken

als het afvalstoffen- en bouwstoffenbesluit.
N a overleg

met concurrenten

is besloten om Diet een milieukeur

omdat er nog vee 1 onduidelijkheid

aan te vragen

in de procedures zit.

Samenvattend heeft Isolatiebedrijf de volgende maatregelen genomen:

beheersing

bei"nvloeding

buffering

onderhandelen

veranderen processen en produkten

adverterenl concurrentiestrategie

milieuzorgsysteem

lobbyen

onderzoeken bakeliet en stof
opzet levenscycIus-analyse
stoffenregistratie
zuurstofopslag
informatie: levenscycIus-analyse

cooperatieve strategie (bedrijfsexterne
milieuzorg, integraaI ketenbeheer)

Metaalbedrij f
intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:

anderhalf jaar geleden is er een vat per in de grond gelopen.

Door een ingenieursbureau

wordt hier nu onderzoek naar gedaan.

AIs daaruit de

noodzaak tot sanering blijkt, zal metaalbedrijf dat uitvoeren.
End-of-pipe

maatregelen:

oliedampen,

olieafscheiders

vloeistofdichte
en ultraftltratie

vloeren

(nog niet voldoende),

bij aile wasprocessen,

afzuigen

filters (naverbran-

ders op ovens), filters voor opvang stofemissie (als gevolg van stralen) en waterbeheersingssysteem.
Procesaanpassing:

andere hulpstoffen om per en freon terug te dringen. Per wordt aI

half jaar Diet meer gebruikt en freon wordt nog tot eind 1994 gebruikt.

322

Beheersen of beinvloeden?

Produktaanpassing: geen; wei wordt er veel research gedaan t.b.v. energiezuinige
motor.
De end-of-pipe maatregelen zijn bufferingsmaatregelen en de procesaanpassingen
zijn maatregelen ter verandering van processen.
intern, organisatorisch, structuur:
Metaalbedrijf is bezig met de opzet van een milieuzorgsysteem, maar is getypeerd
als een beginner/kandidaat. De organisatiestructuur is niet gewijzigd als gevolg van
de opzet van een milieuzorgsysteem; weI is er een milieucoordinator aangesteld, die
zowel beleidsmatig als uitvoerend werk moet verrichten.
Er worden diverse studies gedaan naar de mogelijkheid en haalbaarheid van milieumaatregelen: er wordt naar altematieven voor freon en per gezocht, de afvalstromen worden in kaart gebracht en er wordt een energieplaatje gemaakt. De verwachting is dat een besparing van ca. 20 % mogeJijk is. Er is sprake van gescheiden
afvalinzameling, milieugevaarlijke stoffen worden op een speciale manier opgeslagen.
extern:
Men werkt -incidenteel- samen met toeleveranciers. De uiteindeJijke afnemers (de
kopers van auto's) tracht men te bereiken door reclame- en sponsoracties.
Aan leveranciers worden eisen m.b.t. de aard en omvang van verpakkingen gesteld.
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Samenvattend heeft Metaalbedrijf de volgende maatregelen genomen:

beheersing

beinvloeding

buffering

adverteren

veranderen processen
bezig met opzetten milieuzorgsysteem
onderzoeken m. b. t. verrninderen milieu-effecten
gescheiden afvalinzameling
registratie afvalstromen en energie (stoffenregistratie)
aparte opslag rnilieugevaarlijke

stoffen

informatie: in kaart brengen diverse (afval)stromen

Meubelfabriek
intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:

door een lekkende olietank is een lichte mate van bodemver-

ontreiniging opgetreden,
End-of-pipe

de plaats moet nog afgegraven worden.

maatregelen:

coating vloeren,

vet, waterzuiveringsinstallatie,

lasdampafzuiging,

afzuiging houtafdeling,

ultrafiltratie

gesloten koelcircuit,

olie en
plaatsing

hogere schoorstenen.
Procesaanpassing:
ring spuitapparatuur
Produktaanpassing:

lakstraat voor watergedragen

verven, produktdetector

en verbete-

ter reductie van de overspray.
geen

Op technisch gebied heeft Meubelfabriek

bufferingsmaatregelen

en maatregelen

ter

verandering van processen genomen.
intern, organisatorisch,
Meubelfabriek

structuur:

is al ver gevorderd met de opzet van een rnilieuzorgsysteem.

is er sprake van good-housekeeping:
chemicalienbesparing

als gevolg daarvan worden energie-, water- en

bereikt.

Afval wordt gescheiden ingezameld en er is een rnilieuprocedure
ten.

Voorts

bij inkoopactivitei-
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Meubelfabriek
programma

heeft een omvangrijk

milieuprogramma;

zo staan studies op het

naar een verbeterde lakopslag, recycling van overspray,

grondstoffen,

milieuvriendelijker

verpakkingen,

zoek hergebruik lak, minder oplosmiddelen,
De organisatiestructuur

vervanging van

efficiency materiaaigebruik,

langere houdbaarheid

onder-

ontvettingsbaden.

heeft als gevolg van de milieumaatregelen

en milieuzorg

geen verandering ondergaan.
extern:
Meubelfabriek

promoot

door brochures,

de lakstraat voor watergedragen

het organiseren

van een symposium

verven op grote schaal:

en in allerlei contacten met

afnemers.
Meubelfabriek

werkt samen met lakleveranciers

ranciers van spuitapparatuur.

en apparatenbouwers

Aan de toeleveranciers

ken gesteld. Voorts is met VROM ook samengewerkt,
stratieproject

en met leve-

worden eisen m.b.t. milieuzade lakstraat heeft als demon-

gediend.

Samenvattend heeft Meubelfabriek

de volgende maatregelen genomen:

beinvloeding

beheersing
buffering

Onderhandelen

met toeleveranciers

veranderen processen

adverteren/concurrentiestrategie

milieuzorgsysteem

cooperatieve strategie

good housekeeping
gescheiden afvalinzameling
milieuprocedure

bij inkoop

diverse onderzoeken (omvangrijk milieuprogramma)

Auto
De directie van Auto wil "graag milieubewust zijn"; deze uitspraak zal weerspiegeld
moeten zijn in het rnilieubeleid.
Auto heeft de volgende maatregelen genomen:
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intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:

een bodemonderzoek

heeft uitgewezen

dat er geen vervuilde

plaatsen op het terrein aanwezig zijn, dus sanering is niet nodig.
End-of-pipe maatregelen:

papier- en blikkenpers, olie/waterafscheider,

te vloeren, afzuiginstallatie
scheiden rioolsysteem.
Procesaanpassing:
Produktaanpassing:

spuitinrichting,

schrobputjes,

spuitcabine

verf en ge-

oliesplitter.
geen.

De saneringsmaatregelen

en end-of-pipe maatregelen zijn bufferingsmaatregelen.

procesaanpassingsmaatregelen
intern, organisatorisch,

zijn maatregelen ter verandering

structuur:

als een kandidaat/gevorderde.

van Auto.

en is getypeerd

Dit betekent dat al veel elementen uit zo'n systeem

aanwezig en/of in ontwikkeling zijn en er een groot aantal maatregelen

In de organisatiestructuur

De

van processen.

Auto is bezig met de opzet van een bedrijfsintern rnilieuzorgsysteem

rnilieubeleid

vloeistofdich-

zijn geen belangrijke
De bedrijfsleermeester

wijzigingen

is getroffen.

aangebracht

n.a.v.

is mede-verantwoordelijk

rnilieubeleid en iedere monteur is verantwoordelijk

het

voor het

voor rnilieuzorg bij Auto.

Voorts zijn de volgende rnaatregelen getroffen: gescheiden inzameling en afvoer van
afval; er worden 21 soorten afval onderscheiden,
inkoop grotere hoeveelheden,

oliehok, opslag chernische stoffen,

minder verschillende spuitbussen.

In zeer geringe mate is er dus sprake van maatregelen
veranderen.

die de organisatiestructuur

extern:
In bescheiden mate neemt Auto ook extern gerichte maatregelen;
lichtingsboekje
adverteren.

over de visie op het milieu van de dealer.

Voorts wordt er met een veertigtal garagebedrijven
enkele punten m. b. t. rnilieuzorg (BOV AG-cursus
opleidingen).

Daarnaast

zo is er een voor-

Er is dus sprake van

in de regio samengewerkt
bijvoorbeeld,

het verzorgen

neemt Auto deel aan uitwisselingsprojecten

op
van

met andere

landen, wordt voorlichting gegeven en excursies verzorgd.
Indirect wordt er via de BOVAG gelobbyt en met de overheid onderhandeld.
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Samenvattend heeft Auto de volgende maatregelen genomen:

bei"nvloeding

bebeersing

buffering

adverteren

veranderen processen

cooperatieve strategie

bezig met ontwikkeling milieuzorgsysteem

(lobby en en onderhandelen

gescheiden afvalinzameling

via BOVAG)

indirect

speciale opslag chemische stoffen

Bedrijfswagen
Het belangrijkste

punt van het milieubeleid

van Bedrijfswagen

is het zorg besteden

aan de opvang en afvoer van chemisch afval. Dit komt overeen met de aard van de
milieuproblematiek

van het bedrijf.

Bedrijfswagen heeft de volgende maatregelen genomen:
intern, technisch:
Saneringsmaatregelen:
End-of-pipe

het verwijderen van een olietank.

maatregelen:

vloeistofdichte

vloeren, 3 olie/waterafscheiders,

een slib-

vanger en een gescheiden rioleringsstelsel.
Procesaanpassing:

recycle-apparaat

warmwatercleaner

met alkalische reinigingsmiddelen

Produktaanpassing:

voor spoelthinner,

en een spuitcabine voor verf.

geen

De saneringsmaatregelen
maatregelen.

voor freon, recyclingapparaat

en end-of-pipe maatregelen zijn op te vatten als bufferings-

De procesaanpassingsmaatregelen

zijn maatregelen ter verandering

van

processen.
intern, organisatorisch, structuur:
Bedrijfswagen is getypeerd als een beginner in het kader van het opzetten van een
milieuzorgsysteem.

Er is een hoofdverantwoordelijke

van het ISO-systeem en het milieubeleid.

aangesteld voor het opstellen

Dit is een nieuwe functie binnen de orga-
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nisatie.
Er vindt gescheiden afvalinzameling plaats (er worden ca. 20 soorten afval gescheiden ingezameld),

een speciale opslagplaats voor olie.

Voorts is men bezig met een onderzoek naar nieuwe ontvetters die niet emulgeren;
deze ontvetters moeten gebruikt worden in de stoomcleaner

en in de ontvettingsbak.

extern:
Bedrijfswagen

heeft zelf geen beinvloedingsmaatregelen

indirect sprake via de BOVAG, de brancheorganisatie

genomen.

Wei is hiervan

die zo nodig lobby-activiteiten

uitvoert en onderhandelt Inet-de overheid.
Samenvattend heeft Bedrijfswagen de volgende maatregelen genomen:

beheersing
buffering

belnvloeding
(indirect lobbyen en overleg via
BOVAG)

veranderen process en
bezig met ontwikkeling milieuzorgsysteem
gescheiden afvalinzameling
onderzoek
speciale opslagplaats olie

STELLINGEN
bij het proefschrift van Anja de Groene

BEHEERSEN OF BEiNVLOEDEN?
De respons van bedrijven op milieuproblemen
Het belang van de omgeving

Tilburg, 21 december 1995

1. De invoering van bedrijfsinterne

milieuzorgsystemen

is snel op gang

gekomen sinds het verschijnen van de Kamernotitie Bedrijfsinterne

7.

Mi-

De fit tussen bedrijf en omgeving wordt voornamelijk

hersteld door

beheersingsmaatregelen.

lieuzorg in 1989; zeker als dit vergeleken wordt met de invoering van
kwaJititeitszorg- en arbosystemen in Nederlandse bedrijven.
8.

De organisatietheorie
milieuhandelen

2.

De situatie m de omgeving

is van invloed op de keuzeruimte

van

levert een bijdrage

van bedrijven.

Daarom

aan het verklaren

van het

moet meer gebruik gemaakt

worden van de vele stromingen en invalshoeken van deze theorie.

bedrijven bij het afstemmen van hun activiteiten op de omgeving. Door
hun beperkte rationaliteit

is het voor ondernemers

juist beeld van de bedrijfsomgeving

vaak moeiJijk een

en de adequate respons te verkrij-

gen.

9.

Voor zowel de vakgroep

versiteit Brabant als maatschappelijk
accentprogramma
. me ontwikkeling.

3.

bedrijfseconomie

De milieu-omgeving

is voor het merendeel

milieumanagement

van de Katholieke

Uni-

gezien, is een snelle start van een
een stap op de weg naar duurza-

van de bedrijven niet zo

complex als wei gedacht wordt. Zelden oefenen aile actoren (toeleveranciers,

afnemers,

omwonenden,

concurrenten

en de overheid)

tegelijkertijd invloed uit op het milieubeleid van bedrijven.

10. Met de leuze "een slimme vent strijkt zijn eigen overhemd" zijn we er
nog lang niet. Er moet heel wat meer gebeuren om geJijkwaardigheid
tussen mannen en vrouwen, binnenshuis en buitenshuis te verkrijgen.

4.

De overheid kan de onzekerheid

in de omgeving van bedrijven redu-

ceren; enerzijds door de hoeveelheid wet- en regelgeving en het aantal
loketten te verminderen,

anderzijds door duidelijker te zijn over milieu-

beleidsvoornemens.

11. Het gemeentebestuur

van Middelburg tracht het veelvuldig parkeren op

de autovrije markt te stoppen door het plaatsen van bankjes. De inzet
van financiele instrumenten

(hoetes) en sociale regulering (verinnerlij-

king) zou van meer visie en wijsheid getuigen.
5.

Het milieu is geen concurrentie-item
yen.

voor het merendeel van de bedrij12. Er bestaat een positieve samenhang tussen het vakantie vieren in een
caravan en het dragen van een baard en/of snor.

6.

Voor moeilijk bereikbare doelgroepen is de inzet van financiele instrumenten noodzakelijk.
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