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1. Inleiding 
Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie, die mensen met een verstandelijke beperking of 
een lage sociale redzaamheid ondersteunt. Ze biedt al meer dan 50 jaar zorg, ondersteu-
ning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een ver-
standelijke beperking in het oosten van het land. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden 
‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ met oog voor de mogelijkheden en talenten 
van haar klanten, maar ook met aandacht voor hun beperkingen en kwetsbaarheid.  
De zorgsector heeft in oktober 2018 een Green Deal “Duurzame Zorg voor een Gezonde 
Toekomst” ondertekend. Aveleijn heeft zich ook aan de aandachtspunten in deze Green Deal 
gecommitteerd. Er worden punten op het gebied van 1) CO2 reductie, 2) circulair werken, 3) 
reductie van medicijnresten in water en 4) een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 
onderscheiden. Gelijkwaardigheid, inclusie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s bin-
nen de organisatie. Aveleijn wil graag continu en een up-to-date inzicht in de mate van 
duurzaamheid van de organisatie. De komende jaren moet aan de hand van dat inzicht 
kunnen worden gemonitord of Aveleijn de juiste stappen zet qua verduurzaming en in welke 
mate wordt voldaan uit de ambities van de door haar ondertekende Green Deal. 
Hoe de mate van duurzaamheid en circulariteit precies moeten worden gemeten, was nog 
een openstaand vraagstuk. Het comfort en de gesteldheid van de bewoners en bezoekende 
klanten staan voorop, maar hoe hier blijvend de vinger aan de pols te houden en op welke 
key performance indicators te sturen zijn nog onderwerpen van onderzoek. Deze overwe-
gingen hebben geleid tot de volgende vraagstelling: Hoe kan de verduurzaming van Aveleijn 
worden gemonitord? 
Aveleijn zag graag dat een team van Saxion studenten een sluitend monitoringsplan zou 
ontwerpen en testen, zodat de verduurzaming van Aveleijn goed kan worden gevolgd. De 
studenten moesten onder andere naar meetmethoden gaan zoeken. De doelstelling was 
daarom als volgt geformuleerd: Het ontwikkelen van een monitoringsplan om de mate van 
duurzaamheid wat betreft de aspecten 1) mobiliteit, 2) gedrag & afval, 3) gebouwen, 4) 
voeding en 5) groene leefomgeving binnen Aveleijn vast te stellen en te kunnen volgen, 
zodat de voortgang qua duurzaamheidsvisie van de organisatie en de landelijk vastgelegde 
doelen in de Green Deal kunnen worden bewaakt. 
In de periode september 2020 tot februari 2021 hebben zes gedreven studenten de hand-
schoen opgepakt, te weten Diquan Brugman, Aniek Wilbrink, Daniël Klein Nibbelink, Emmy 
Kerssen, Laurie Roerink en Sem Harleman. Hun werkzaamheden en resultaten hebben ze in 
twee rapportages (Brugman et al., 2021; Harleman et al., 2021) uiteengezet, welke in dit 
document zijn samengevat.  
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2. Betrekken cliënten en medewerkers 
Om tot verduurzaming van de zorgorganisatie Aveleijn te komen en om de duurzaamheids-
doelstellingen uit de greendeal: ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ te behalen, is 
het van belang dat cliënten en medewerkers zich inzetten voor het maken van duurzame 
keuzes. Zij vormen immers de grootste groep mensen in de organisatie en hun keuzes zijn 
daarom van grote impact op de totale verduurzaming. 
De cliënten zijn mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben een beperkte cogni-
tieve capaciteit en hebben vaak moeite met hun adaptieve functioneren, oftewel de toepas-
sing van dagelijkse sociale en praktische vaardigheden. Het is belangrijk om hier rekening 
mee te houden bij het motiveren tot duurzame keuzes en het betrekken van de cliënten bij 
verduurzaming. Door hun beperking vergt dit extra tijd en aandacht. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij deze doelgroep diverse interventies hiervoor 
kunnen worden ingezet. Deze interventies kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, 
namelijk algemene en specifieke interventies. Hoewel beide typen interventies kunnen wor-
den ingezet, is het bij deze doelgroep erg belangrijk om de cliënt te leren kennen. Iedere 
cliënt met een verstandelijke beperking is uniek en heeft zijn eigen interesses, talenten en 
niveau. Om een interventie doelgericht in te zetten is het van belang dat de interventie aan-
sluit bij de cliënt. 
Mocht het zijn dat er uiteindelijk gekozen wordt om ook een dashboard te maken voor de 
cliënten, dan is het betrekken van de beoogde gebruikers tijdens de ontwikkeling en imple-
mentatie van de technologie belangrijk. Het moment waarop je dit precies doet is moeilijk 
te bepalen. Zo kan je de cliënten te vroeg betrekken, als het technologische hulpmiddel nog 
niet volledig werkt, maar ook te laat, waardoor de aansluiting vermindert. Het moment en 
de manier waarop je de gebruikers erbij betrekt, hangt af van wie je gebruikers zijn. Zo kun 
je mensen met een verstandelijke beperking het beste betrekken door samen met hen te 
kijken naar wat het probleem is, hiervoor vervolgens een oplossing proberen te vinden en 
de ervaringen te gebruiken om het probleem op te lossen. Wat verder belangrijk is bij het 
introduceren van een nieuw technologisch hulpmiddel is het kijken naar de talenten, vaar-
digheden en motivatie van de persoon met de beperking (Bleeker, 2020). 
In The Behavioral economics guide 2019 zijn vier manieren uitgewerkt, waarop beloningen 
ondersteuning kunnen bieden aan gedragsverandering (Samson, 2019): het opbouwen van 
nieuwe gewoonten, het afbouwen van gewoonten, het direct verstrekken van een opbrengst 
voor gedrag, dat pas op langere termijn iets gaat opleveren, en het wegnemen van financiële 
barrières (Tonnon & Jungmann, 2020, pp. 118). Op allerlei manieren kan een beloning vorm 
krijgen en kan een beloning worden toegekend. Simpelweg is een beloning hetgeen wat 
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iemand krijgt als hij of zij bepaald gedrag laat zien of vertoont. Er wordt tussen een aantal 
manieren van beloning verschil gemaakt: sociale en materiële beloningen, beloningen, die 
al dan niet worden aangekondigd, en tussen beloningen die je van jezelf of van iemand 
anders krijgt (Michie et al., 2013). 
Er bestaat een onderscheid tussen beloningen wat betreft het moment waarop de beloning 
wordt verstrekt. In het Engels wordt hiermee onderscheid gemaakt tussen de termen ‘in-
centive’ en ‘reward’. Bij een ‘incentive’ is de beloning je vooraf beloofd, bij een ‘reward’ 
ontdek je pas na afloop dat je gedrag beloningswaardig was (Tonnon & Jungmann, 2020, 
pp. 119). 
Er zijn verschillende studies die aantonen dat beloningen bijdragen aan het behalen van 
doelen. Een voorbeeld van een dergelijke studie komt van Giles et al. (2014). Er wordt ge-
steld dat het effect van beloningen 1,5 tot 2,5 keer zo groot is ten opzichte van de situatie, 
waarin er geen beloning wordt gegeven. Er zijn een aantal belangrijke factoren die wat zeg-
gen over de effectiviteit van beloningen (Tonnon & Jungmann, 2020, pp. 120): 

1. de effecten van beloningen zijn vooral tijdelijk van aard; 
2. beloningen werken beter in combinatie met andere methoden; 
3. beloningen werken beter wanneer ze gericht zijn op concreet gedrag en direct wor-

den gegeven; 
4. het is belangrijk dat de autonomie en competentie van de ontvanger intact blijven. 
5. de hoogte van de beloning doet ertoe; 
6. beloningen kunnen ook negatieve effecten hebben. 
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3. Ontwikkelen van een dashboard 
De eerste stap in het ontwikkelen van het dashboard voor Aveleijn was het vaststellen op 
basis van welke indicatoren duurzaamheid kan worden gemeten. Om deze lijst samen te 
stellen is een literatuurstudie uitgevoerd. Belangrijke leidraden in deze studie waren de ge-
noemde vier speerpunten vanuit de Green Deal en de Europese duurzaamheidsagenda met 
de zogenoemde Sustainable Development Goals. Op basis van het literatuuronderzoek zijn 
89 duurzaamheidsindicatoren gedefinieerd (zie Bijlage A) waaruit door Aveleijn kon worden 
geselecteerd. De selectie, welke aansluit op de intern gehanteerde duurzaamheidsthema’s, 
bracht een set van twaalf indicatoren naar voren om de stand van zaken qua duurzaamheid 
binnen Aveleijn vast te leggen.  
De tweede stap bracht in kaart welke informatie essentieel is voor de werking van het dash-
board. De benodigde data is vastgelegd in een dataverzamelingsplan en fungeert als basis 
voor de aanvoer van informatie naar het dashboard. In zes verschillende categorieën was 
data reeds verzameld en beschikbaar, namelijk: mobiliteit, gedrag & afval, gebouwen, voe-
ding, groene leefomgeving en, tot slot, een categorie overige bestanden met daarin een 
overzicht van de locaties van Aveleijn. Deze data was voldoende om één derde van de twaalf 
indicatoren te laden in de dashboard software PowerBI conform het Extract, Transform, Load 
proces (ETL-proces). De data kwam voort uit verschillende Excel-bestanden, daarnaast 
moest een omzetting plaatsvinden van een kolom gebaseerde naar rij gebaseerde Excel-
indeling om het programma PowerBI de documenten af te kunnen laten lezen.  
Voor de indicatoren die niet beschikbaar waren, heeft een deelonderzoek plaatsgevonden. 
Dit onderzoek betreft de indicatoren vleesgebruik, oppervlakte groen, voedselverspilling en 
luchtkwaliteit. De overige indicatoren, CO2-uitstoot werk gerelateerd vervoer, afval, restaf-
val, gescheiden afval, medicijnafval, elektriciteit, aardgas, stadswarmte, watergebruik, loca-
tiebeoordeling en cliënttevredenheid, zijn aan de hand van de aangeleverde data na omzet-
ting aan het dashboard toegevoegd.  
De vormgeving van de data is onderbouwd aan de hand van literatuuronderzoek rondom de 
geadviseerde visualisatie van individuele datasets (zie Tabel 1). Hierbij is ervoor gekozen 
om de indeling van de bij Aveleijn intern gehanteerde duurzaamheidsthema’s, te weten mo-
biliteit, gedrag & afval (zie Figuur 1), gebouwen, voeding (zie Figuur 2) en groene leefom-
geving, te handhaven. De hoofdpagina van het dashboard zal dienen als indicator voor totale 
CO2 uitstoot (zie Figuur 3).  
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Tabel 1: overzicht weer te geven indicatoren, informatie en visualisatie in het dashboard. 
 Onderwerp Toelichting informatie Visualisatie 

M
ob

ili
te

it Totale kg CO₂ Verandering in de tijd Lijngrafiek 
kg CO₂ per vervoerssoort Vergelijking Kolom- of taartdiagram 
Samenhang tussen groen ver-
voer en CO₂-uitstoot 

Correlatie Lijngrafiek of  
kolomdiagram  

G
ed

ra
g 

en
 a

fv
al

 

Totaal kg afval Verandering Lijngrafiek of  
kolomdiagram 

Per soort afval het aantal kg Vergelijking  Taart-, kolom- of  
ringdiagram.  

Restafval versus recycling 
 

Vergelijking, maar kan ook een 
verandering zijn of een correlatie 

Lijngrafiek of  
kolomdiagram 

Apart diagram voor de  
inzameling van medicijnen 

Vergelijking Kolomdiagram  

G
eb

ou
w

en
 

Totale kg CO₂  
(van alle energiebronnen) 

Verandering, vergelijking (met  
locaties of jaren) 

Lijn- of kolomdiagram 

Elektriciteit in kg CO₂  
 

Verandering, vergelijking (met  
locaties of jaren) 

Lijn- of kolomdiagram 

Aardgasverbruik in kg CO₂ 
 

Verandering, vergelijking (met  
locaties of jaren) 

Lijn- of kolomdiagram 

Stadswarmte in kg CO₂ 
 

Verandering, vergelijking (met  
locaties of jaren) 

Lijn- of kolomdiagram 

Watergebruik in liters Verandering, vergelijking (met  
locaties of jaren) 

Lijn– of kolomdiagram 

Locatie beoordeling – score Verandering Één waarde (per locatie 
een waarde) 

Vo
ed

in
g 

Totale kg CO₂  
rundvlees per jaar 

Verandering per jaar, vergelijking 
per locatie 

Lijn– of kolomdiagram 

Totale kg CO₂  
varkensvlees per jaar 

Verandering per jaar, vergelijking 
per locatie 

Lijn– of kolomdiagram 

Totale kg CO₂  
gevogelte per jaar 

Verandering per jaar, vergelijking 
per locatie 

Lijn– of kolomdiagram 

Totaal aan CO₂ Verandering per jaar, vergelijking 
per locatie en vleessoort 

Lijn-, kolom- of  
taartdiagram 

Gr
oe

ne
 le

ef
om

ge
vi

ng
 Luchtkwaliteit buiten % zwaveldioxide, fijnstof, stikstof-

dioxide en benzeen. Samenstelling 
en verandering over tijd. 

Taartdiagram (voor één 
tijdsopname), gestapelde 
kolomdiagram 

Groene gebieden aantal m2 beschikbaar groenge-
bied per cliënt. Vergelijking en 
verandering over tijd.  

Kolomdiagram 

Clienttevredenheid  Vergelijking  Score  
Samenhang cliënttevredenheid 
en groene gebieden 

Correlatie  Spreidingsdiagram 
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Figuur 1: weergave van het duurzaamheidsthema gedrag en afval in het ontwikkelde dashboard. 

 
 

 
Figuur 2: weergave van het duurzaamheidsthema voeding in het ontwikkelde dashboard. 
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Figuur 3: weergave van de hoofdpagina met de CO2-uitstoot in het ontwikkelde dashboard. 
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4. Aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek naar het betrekken van medewerkers en cliënten wordt er ge-
adviseerd om het onderwerp duurzaamheid op een andere wijze te verwoorden, bijvoor-
beeld met behulp van een eenvoudige omschrijving, zoals: beter zijn voor de wereld. Daar-
naast wordt er geadviseerd om een lijst met milieubewuste keuzes op te stellen, die mogelijk 
tevens visueel kunnen worden weergegeven. Op dat gebied kan tot slot worden geadviseerd 
om een beloningsysteem op te zetten voor goede keuzes. 

Op basis van het hiervoor toegelichte onderzoeks- en ontwerpproces om tot het dashboard 
te komen, zijn eveneens een paar adviezen geformuleerd, namelijk:  

 om een goed werkend dashboard te kunnen implementeren is het noodzakelijk om 
data te centraliseren in een database en een document op te stellen met alle locaties 
(inclusief een unieke naam of nummer), dat kan fungeren als koppelbestand binnen 
het dashboard;  

 documenten met data voor het dashboard dienen op basis van een rij-gebaseerde 
indeling te worden ingedeeld. Zonder deze indeling is het voor PowerBI niet leesbaar 
en zullen er onbetrouwbare patronen in de datavisualisatie ontstaan; 

 er wordt geadviseerd om luchtkwaliteit te gaan meten bijvoorbeeld door middel van 
de Nova Fitness SDS011, de Alphasense NO2-B4xF of de Alphasense NO2-A4xF sen-
soren; 

 voor de indeling van m2 groen moeten nader onderzoek worden verricht, maar mo-
gelijk dat Hemerobie-treden kunnen worden gehanteerd; 

 er wordt tevens geadviseerd de inkoopdata van leveranciers standaard op te vragen 
omtrent vleesgebruik. De grenswaarde van maximaal 25,5 kg vlees per persoon per 
jaar (10 kg kip per persoon per jaar en 15,5 kg overig vlees per persoon per jaar) kan 
mogelijk als richtlijn dienen; 

 nader onderzoek kan worden gedaan naar de mogelijke meetmethoden rondom 
voedselverspilling door het opzetten van een interne pilot om de omvang van het 
probleem te identificeren. 
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Bijlage A: Overzicht key performance indicators 
 
KPI 
ID 

KPI Beschrijving Categorie Eenheid 

1A Elektriciteitsgebruik  Hoeveelheid elektriciteitsgebruik  1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  
1B Elektriciteitsgebruik  

verlichting  
Hoeveelheid elektriciteitsgebruik verlichting  1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  

1C Elektriciteitsgebruik  
warmwater  

Hoeveelheid elektriciteitsgebruik warmwater  1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  

1D Elektriciteitsgebruik  
koeling  

Hoeveelheid elektriciteitsgebruik koeling   1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  

1E Overige elektriciteits- 
gebruik  

Hoeveelheid elektriciteitsgebruik overig. Nader 
op te delen   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  

1F Groene stroom  Hoeveelheid groene stroom (zonnepanelen, 
windenergie, etc.). Alle factoren individueel te 
bereken.  

1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  

1G Grijze stroom  Hoeveelheid grijze stroom (fossiel)   1. CO2 reductie  Kg CO2 per kWh  
1H Aardgas  Totale aardgas gebruik binnen Aveleijn. Op te 

delen per locatie.  Totaal van verwarming en 
productie.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per m3  

1I Groengas  Totaal van mest/covergisting en vertogas opge-
werkt.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per m3  

1J Brandstof voor  
verwarming  

Gebruikte brandstof voor verwarming van ge-
bouwen.  

1. CO2 reductie  Kg CO2 per GJ/liter  

1K Hoeveelheid drinkwater  Totale hoeveelheid drinkwater binnen de vesti-
gingen. Kan worden opgesplitst per locatie.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per liter  

1L Hoeveelheid afvalwater  Totale hoeveelheid afvalwater. Kan worden op-
gesplitst per locatie.  

1. CO2 reductie  Kg CO2 per VE 
(0,015)  

1M Totaal emissies  
uitgedrukt in CO2  

Methaan, N2O, Oplosmiddelen, Zwavel hexaflu-
oride, koudemiddelen, menggassen.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per kg ge-
bruikte stof   

1N Mobiele werktuigen CO2  Verbruik aan benzine, diesel, LPG etc. aan mo-
biele werktuigen   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per liter  

1O Woonwerk verkeer   Totale hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de ver-
plaatsing van woon- of verblijfplaats naar een 
vaste werkplaats.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per km  

1P Bezoekers verkeer   Totale hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de ver-
plaatsing van bezoekers naar locatie.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per km  

1Q Zakelijk verkeer  Totale uitstoot bij zakelijke verplaatsingen. Alle 
verplaatsingen meenemen.  

1. CO2 reductie  Kg CO2 per km / li-
ter / kWh / kg  

1R Goederen vervoer   Totale uitstoot die vrijkomt bij het vervoeren 
van voederen.   

1. CO2 reductie  Kg CO2 per km / li-
ter / kWh / kg   

1S Personen vervoer   Totale hoeveelheid CO2 bij het vervoer van een 
cliënt of andere personen met taxi, bus, tou-
ringcar.  

1. CO2 reductie  Kg CO2 per km / li-
ter / kWh / kg   

1T Kantoor papier  Hoeveelheid CO2 door kantoorpapier.   1. CO2 reductie  Kg CO2 per kg  
papier  

2A Zelfvoorzienend  Zelfvoorzienend van grondstoffen  2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

Percentage  

2B Circulaire inkoop  Percentage circulair inkopen. Secundaire pro-
ducten.   

2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

Percentage  

2C Afvalverzameling per €  Verzameling van afval kg afval per verdiende 
Euro.   

2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

Kg per Euro omzet  

2D Afval t.o.v. materiaal   Percentage van ingezameld afval per materiaal 
gebruik.  

2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

Percentage  

2E Energieproductiviteit  De productiviteit die behaald wordt met de 
energie in kWh per Euro.   

2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

kWh per Euro  

2F Percentage groene  
energiegebruik   

Percentage gebruik van groene energie ten op-
zichte van totale hoeveelheid energie.   

2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

Percentage  
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2G Productiviteit  
watergebruik   

Hoeveelheid m3 water per Euro omzet. Meten 
van de productiviteit van water.  

2. Circulair werken (pro-
ductie & gebruik)  

m3 per Euro omzet  

2H Circulair materiaal- 
gebruik  

Definieert de verhouding tussen de hoeveelheid 
secundaire grondstoffen en het totale materi-
aalgebruik.  

2. Circulair werken (Sec-
ondary raw materials)  

Percentage  

2I Circulaire investeringen  Dit bepaalt de investering in materiële goe-
deren in de sectoren recycling, reparatie en her-
gebruik.  

2. Circulair werken (Sec-
ondary raw materials)  

Percentage  

2J Circulaire banen  Dit is het aantal medewerkers dat werkt aan CE-
gerelateerde activiteiten binnen de grenzen van 
een bedrijf.  

2. Circulair werken (Sec-
ondary raw materials)  

Percentage  

2K Circulaire patenten  Dit is gekoppeld aan patenten op het gebied 
van recycling en secundaire grondstoffen.  

2. Circulair werken (Sec-
ondary raw materials)  

Percentage  

2L Hergebruik regenwater  Hoeveelheid hergebruikt regenwater in liters.   2. Circulair werken 
(waste management)  

Liter 

2M Recycling totaal  Hoeveelheid gerecycled afval op de totale hoe-
veelheid afval.  

2. Circulair werken 
(waste management)  

Percentage  

2N Recycling plastic  Hoeveelheid plastic afval gerecycled van de to-
tale hoeveelheid plastic afval in kg.  

2. Circulair werken 
(waste management)  

Percentage  

2O Recycling papier   Totale hoeveelheid gerecycled papier van de to-
tale hoeveelheid.  

2. Circulair werken 
(waste management)  

Percentage  

3A Inzameling medicijnen  Hoeveelheid lokaal ingezamelde ongebruikte 
medicijnen.  

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Kg   

3B Medicijnkennis cliënten  Testen van de kennis over het gebruik en het 
verminderen van verspilling van medicijnen  

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

1 tot 10  

3C Onderzoeken naar  
medicijnen  

Hoeveelheid onderzoeken uitgevoerd naar de 
over- of onderbehandelingen medicijnen  

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Aantal  

3D Toediening hoeveelheid 
medicijnen per cliënt  

Meten van de hoeveelheid medicijnen toege-
diend per cliënt.  

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Kg  

3E Toediening antibioticum 
per cliënt  

Hoeveelheid azythromycine, claritromycine, sul-
famethoxazol toegediend per cliënt.    

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

ml , gram  

3F Toediening metformine 
(diabetes mellitus type 2) 
per cliënt  

Stof die nauwelijks afbreekt in het lichaam en 
verantwoordelijk is voor een groot deel van 
emissie.   

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

microgram  

3G Gebruik biologisch af-
breekbare medicijnen  

Hierbij wordt de hoeveelheid biologisch af-
breekbare, of Green Pharmacy uitgedrukt op de 
totale hoeveelheid.   

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Percentage  

3H Toediening Jopamidol 
(röntgenonderzoek) 
per cliënt  

Toediening van de hoeveelheid Jopamidol die 
gebruikt wordt voor röntgenonderzoek.   

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Gram  

3I Toediening carbamazepine 
per cliënt  

Hoeveelheid toegediende carbamazemine (een 
anti-epilepticum); stof die zeer moeilijk afbreek-
baar is in waterzuivering.   

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Gram  

3J Toediening diclofenac 
(pijnstiller) per cliënt   

Meten van de hoeveelheid diclofenac toege-
diend per patiënt. Komt in te grote hoeveelhe-
den voor in water.  

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Gram  

3K Toediening antidepressiva 
per cliënt  

Toegediende hoeveelheid antidepressiva per 
cliënt   

3. Verminderen medi-
cijnresten in water  

Gram  

4A Luchtkwaliteit  Hoeveelheid zwaveldioxide, fijnstof, stikstofdi-
oxide en benzeen in binnen- en buitenlucht. 

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Index  

4B Groene gebieden  De hoeveelheid groene gebieden die er beschik-
baar is per cliënt.   

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

m2 per cliënt   

4C Bevolkingsdichtheid  Hoeveelheid cliënten per m2 grond.   4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Cliënt per m2  

4D Waterconsumptie  Liter water per cliënt per dag.   4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Liter  

4E Afval gegenereerd  Hoeveelheid gegenereerd afval per cliënt.   4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Kg  

4F Kwaliteit natuurlijk licht  Meten van de kwaliteit van natuurlijk licht in 
lux.   

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Lux  

4G Rookvrije zones  Aantal rookvrije zones binnen de locaties van 
Aveleijn.  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Aantal  
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4H Medewerkers- 
tevredenheid  

De tevredenheid van een werknemer over een 
bepaalde tijd  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Interval: bijvoor-
beeld 1-10  

4I Verzuim (uren per jaar per 
werknemer)  

Verzuim is afhankelijk van meerdere factoren: 
fulltime en parttime kunnen bv worden onder-
scheiden.  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Uren per  
werknemer  

4J Personeelsverloop  Meet de duur dat personeel gemiddeld bij het 
bedrijf blijft  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Verhouding totaal  

4K Clienttevredenheid  Meet de tevredenheid van de cliënt  4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Werknemers waar-
dering: schaal 1-10  

4L Aantal uren training per 
werknemer  

De mate van ontwikkeling die een werknemer 
aangeboden krijgt  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Personeel per  
tijdseenheid  

4M Aantal werknemers die 
aandeelhouder zijn 

Hoe hoger dit getal, hoe meer medewerkers fi-
nancieel betrokken worden bij het bedrijf  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Interval: bijvoor-
beeld 1-10.  

4N Aantal ondersteunende 
werknemers  

Fysiotherapie, medisch, gezondheidszorg  4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Ratio of percen-
tage tov totaal  

4O Interne relatie-ratio  Mate waarin medewerkers een relaties vormen 
met andere medewerkers  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Werknemers waar-
dering: schaal 1-10  

4P Ziekteverzuim per mede-
werker  

Dit getal geeft een indicatie van de arbeidsom-
standigheden en de medewerkerstevredenheid  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Uren per werkne-
mer  

4Q Ervaren veiligheid per me-
dewerker  

De mate waarin medewerkers zich veilig voelen 
op hun werk  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Interval: bijvoor-
beeld 1/10  

4R Ratio re-integratie van 
werknemers  

Hoeveelheid werknemers die bij de organisatie 
re-integreren  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Aantal  
medewerkers  

4S Percentage groen  
oppervlakte  

Hoeveel oppervlakte zou ‘groen’ gemaakt kun-
nen worden? Welk percentage daarvan is daad-
werkelijk groen?  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Percentage t.o.v. 
doelstelling  

4T Aantal plekken voor  
ondersteuning van fauna  

Bijvoorbeeld meer plek voor het nestelen, eigen 
terrein meer toegankelijk maken voor dieren.  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Aantal per jaar, 
met doelstelling  

4U Ratio natuurlijk aanwezige 
plantensoorten ten op-
zichte van totaal  

Deze KPI meet in hoeverre het groen rondom 
gebouwen afwijkt van die in de natuur  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Ratio per soort  

4V Gebruikte pesticiden  De hoeveelheid pesticiden die worden gebruikt 
bij bijvoorbeeld onkruidbestrijding.  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Liter 

4W Rapporteren invloed 
B&NK 

Rapporteren van Biodiversiteit en Natuurlijk  
Kapitaal d.m.v. de B&NK assessment tool  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Ja/nee;  
op jaarbasis  

4X Investeren bevorderen in 
biodiversiteit  

Het gaat hier om het investeren in landelijke, 
maar ook lokale initiatieven biodiversiteit. 

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Percentage van 
omzet  

4Y Environmental perfor-
mance evaluation 

ISO 14301 kan als richtlijn worden gebruikt voor 
de environmental performance 

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

Ja/nee;  
op jaarbasis  

4Z Habitat-conversie  De hoeveelheid natuur die wordt veranderd of 
verwijderd voor een ander doeleinde  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

m2  

4A
A 

Hoeveelheid beschermde 
of herstelde grond  

Natuurgebied in bezit van de organisatie die óf 
beschermd óf hersteld wordt tot natuur  

4. Gezondmakende leef- 
en verblijfsomgeving  

m2  

5A Intern opleiden van werk-
nemers  

De mate waarin medewerkers de mogelijkheid 
krijgen om zich intern te ontwikkelen  

5. Overig   Score: 1-10  

5B Ratio man/vrouw in ma-
nagement  

De ratio tussen mannen en vrouwen in het ma-
nagement moet de ratio binnen de organisatie 
reflecteren.  

5. Overig   Ratio  

5C Waarde van donaties aan 
goede doelen  

Hoeveelheid geld die aan goede doelen 
wordt besteedt  

5. Overig   Percentage van 
omzet  

5D Vrijwilligerswerk onder 
medewerkers  

Hoeveelheid medewerkers die vrijwilligers-
werk doen  

5. Overig   Aantal medewer-
kers t.o.v. totaal  

5E Aantal medewerkers die 
direct bij (manage-
ment)beslissingen betrok-
ken worden  

Meet de mate waarin medewerkers direct een 
stem hebben in de organisatie, door bijvoor-
beeld een medezeggenschapsraad.  

5. Overig   Aantal medewer-
kers t.o.v. totaal  

5F Producten en diensten 
waarvan CO2-uitstoot be-
kend is  

Berekenen CO2-uitstoot van producten en dien-
sten is eerste stap naar het meenemen van 
duurzaamheid in producten en diensten  

5. Overig   Ratio of percen-
tage t.o.v. totaal  
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5G Producten en diensten 
waarvan duurzaamheid in 
geld is uitgedrukt  

Zo breed mogelijk; dit begint bij uitstoot, maar 
ook andere onderwerpen binnen duurzaamheid 
kunnen worden meegenomen.  

5. Overig   Ratio of percen-
tage t.o.v. totaal  

5H Investeringsbeslissingen 
waarbij duurzaamheid in 
geld is uitgedrukt  

Een investeringsbeslissing kan aantrekkelijker of 
minder aantrekkelijk worden door duurzaam-
heid mee te rekenen  

5. Overig   Ratio of percen-
tage t.o.v. totaal  

5I Totale besparing (duur-
zaamheids)kosten door 
switch naar duurzame al-
ternatieven  

Wat is er aan duurzaamheidskosten bespaard 
door een duurzamer alternatief te kiezen?  

5. Overig   Verschil over be-
paalde periode  

5J Representatie in het ma-
nagement van een organi-
satie  

Vergelijking diversiteit management met werk-
nemers/cliënten  

5. Overig   Afwijking t.o.v. to-
taal per relevante 
categorie  

5K Variatie in compensatie 
per werknemerscategorie  

Meet de verschillen in lonen bij werknemers in 
dezelfde categorie  

5. Overig   Percentage  
variatie  

5L Aangenomen nieuwe 
werknemers van buiten de 
arbeidsmarkt   

Bijvoorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of 
ex-gedetineerde.   

5. Overig   Aantal per jaar  

5M Categorieën medewerkers 
in overlegorganen   

Om representatie te verhogen zouden zo veel 
mogelijk categorieën medewerkers bij de orga-
nisatie betrokken moeten zijn.  

5. Overig   Afwijking t.o.v.  
totaal  

5N Aangenomen oudere 
werknemers (55-67)  

Werknemers die met een leeftijd tussen 55 en 
67 zijn aangenomen  

5. Overig   Ratio of percen-
tage t.o.v. totaal  

5O Culturele diversiteit in ma-
nagement  

Diversiteit per relevante categorie (bijvoorbeeld 
afkomst, etniciteit) binnen het management  

5. Overig   Percentage per ca-
tegorie t.o.v. popu-
latie  

 


