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1. Inleiding
De FairLife Foundation ondersteunt het stimuleren van activiteiten die de betekeniseconomie een
impuls kunnen geven. Zij ziet graag dat heel ondernemend Nederland een balans gaat aanbrengen
tussen economische, ecologische en sociale waarden. In samenwerking met Kees Klomp van het
THRIVE Institute, is een programma ontwikkeld, genaamd Profit to Purpose, waarbij bedrijven (met
name het MKB) op simpele wijze in drie stappen kennis kunnen maken en deel kunnen nemen aan de
betekenis economie. Het programma is gebaseerd op de Sustainable Develpoment Goals (SDG’s)
van de Verenigde Naties en heeft tot doel concrete projecten te benoemen die ingrijpen in de
processen van het bedrijf of haar beïnvloedbare omgeving en direct bijdragen aan de gekozen
SDG’s. Een keynote met de introductie van dit programma is hier te vinden.

Tijdens de ontwikkeling van het programma zochten we naar praktisch toepasbare modellen en
methoden om het bedrijfsleven op simpele wijze de impact van hun handelen te kunnen laten meten
en rapporteren. Daarbij moest dan zowel de ecologische- als de sociale impact meegewogen
worden. De zoektocht leidde tot vele (theoretische) modellen en al dan niet praktische selfassesments, die feitelijk geen van allen eenzelfde ‘waardetaal’ kenden (op pogingen na om alles in
geld om te rekenen). Er miste een vertaalslag om toch die appels met peren te kunnen vergelijken.
Dit bracht mij op het idee om zelf een model te ontwikkelen dat aan een aantal voorwaarden moest
voldoen. Het moest op eenduidige wijze de impact op sociaal en ecologisch gebied weer kunnen
geven, de impact moest gerelateerd zijn aan de grootte van het bedrijf, opdat klein en groot
(regionaal, nationaal) met elkaar te vergelijken waren, het moest aangeven waar men staat ten
aanzien van de doelen binnen een SDG, het moest een niet-monetaire waarde gebruiken en er
moest een wegingsfactor komen om het belang van en verschil tussen (sub)projecten te kunnen
duiden. En dan moest het ook nog simpel te begrijpen kunnen zijn.
Het ontwikkelde model dat in dit document omschreven staat, is door meerdere studenten van de
Hoge School Rotterdam en diverse experts op het gebied van duurzaamheid en reporting,
beoordeeld en bekritiseerd. Deels is het aangepast naar aanleiding van de feedback en deels is de
kritiek terecht en nog steeds een aandachtspunt. Dat komt uitgebreid aan de orde.
Bovenal heeft het model en het Profit to Purpose programma tot doel bedrijven aan te zetten om zelf
aan de slag te gaan. Dat doel moeten we voor ogen houden, want hoewel wellicht nog een volledig
waterdichte onafhankelijke meetbaarheid mist, het feit dat bedrijven in Nederland ermee aan de slag
gaan, is winst voor ieder mens op deze wereld.
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2. Purpose Economy
Hier komt nu geen uitgebreid betoog over wat de Purpose Economy eigenlijk omhelst. Ik stel voor
om dan even een boek van Kees Klomp te lezen. Die kan dat veel beter uitleggen. Ik vind het wel
van belang om hier aan te stippen, dat er vaak een misverstand is over wat de betekeniseconomie
voor je bedrijf kan doen. Het wordt door sommigen gezien als een kostbaar MVO- of duurzaamheidsprogramma, dat vooral geld en tijd kost en dus de winst van het bedrijf drukt. Goed uitgevoerd zou
het juist het tegenovergestelde kunnen zijn. Door impact te maken toont het bedrijf waarde toe te
voegen aan de samenleving en dat alleen al heeft sommige bedrijven geen windeieren gelegd. Denk
bijvoorbeeld aan Tony’s Chocolony of de Vegetarische Slager, maar ook voor een kleiner MKB kan
het juist ervoor zorgen dat consumenten voor hen kiezen of niet overstappen naar de concurrent.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn immers steeds vaker een eis van de
consument en van investeerders. Natuurlijk moet er een redelijke winst behaald worden, maar
tegelijkertijd moet men niet-monetaire waarde toevoegen. De kunst is die balans juist te krijgen.

2.1 Sustainable Development Goals
De door de Verenigde Naties vastgelegde doelen om met elkaar een betere wereld voor elkaar te
krijgen, zijn hieronder weergegeven. Deze doelen passen uitstekend binnen het gedachtengoed van
de betekeniseconomie. Voor informatie over SDG’s, verwijs ik graag naar de website van de VN.
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Binnen het Profit to Purpose programma hebben we een keuze gemaakt uit al deze SDG’s,
beseffende dat niet elk MKB of kleine corporate al deze SDG’s kan gaan aanpakken. Het geeft iets
meer focus. Uiteraard staat het vrij om de SDG’s te kiezen die het beste bij het bedrijf passen, waarbij
men binnen het programma op minimaal 1 SDG per soort (sociaal / ecologisch) actie dient te
ondernemen. Vanuit de doelstellingen van Fair Life Foundation hebben wij een top 8 uitgekozen om
mee van start te kunnen gaan:

Uiteraard dient per SDG een project benoemd te worden waarmee men concreet aan de slag kan
binnen de eigen onderneming (eigen processen of eigen invloedsfeer in de omgeving). Dit klinkt
wellicht simpeler dan het is, maar door kennis op te doen over de betekeniseconomie en de SDG’s,
komen er vanzelf ideeën uit de organisatie die hout snijden. En uiteraard kunnen wij een
ondersteunende rol spelen hierin.

2.2 Bestaande modellen
De zoektocht naar modellen die iets van meetbaarheid en rapportage opleveren betreffende de
betekeniseconomie, leidde tot vele (theoretische) modellen en al dan niet praktische self-assesments.
Ik ga ze hier niet allemaal uitgebreid behandelen, maar zal kort aangeven waarom ze (deels) zijn
meegenomen of waarom (deels) niet, zonder overigens te willen afdoen aan het doel van elk model.

De Donut
Een echt interessant model van de betekeniseconomie is de donut van Kate Raworth. Zij houdt een
pleidooi voor een economie die zich richt op het welzijn in plaats van de groei van welvaart. Met als
belangrijke vraag: “Is economic growth killing the planet?”. In haar boek pleit Kate voor een
economisch systeem waarin iedereen recht heeft op sociale voorspoed en niemand het recht heeft
om het aardse ecosysteem te misbruiken voor eigen gewin. Ze schetst een planeet-brede visie op de
economie, waarin de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd en we ervoor
zorgen dat ieder mens een waardig leven kan leiden.
Het aardige van het donut model is dat het gebruik maakt van grenzen (thresholds). De stelling is dat
er een minimale waarde zit op het sociale welzijn en een maximale waarde op het gebruik van de
natuurlijke bronnen. Hoewel er in het model geen echt getallen voorkomen, kun je je voorstellen dat
er een ondergrens is aan het gebruik van zoetwater (we moeten allemaal drinken), maar ook een
bovengrens waarboven we de natuur verstoren (of het zoetwater op raakt). Dit idee zit ook in ons
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model. Per SDG is er een ondergrens en een bovengrens. Die bovengrens ligt buiten de donut (gaat
slecht dus, daarom is er een SDG) en het is de bedoeling die weer binnen de donut te krijgen. Hoe
dat werkt, wordt in de komende hoofdstukken uitgelegd.

De donut van Kate Raworth

IRRS en andere accountancymodellen
Ook vanuit de cijfermatige hoek is belangstelling om de betekeniseconomie in rapportage om te
kunnen zetten. Wat zij allemaal gemeen hebben is dat zij verschillende kapitalen onderkennen en
deze ‘waardestromen’ doorvertalen in geld en dan de toename laten zien. Zo onderscheid het IRRS
model financiële, productie, intellectuele, menselijke, sociale en natuurlijke waardestromen. Door de
juiste uitvoering van het van een onderneming, groeit de waarde ervan (in geld uitgedrukt).

Het IRRS model
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Hoewel het onderkennen van de verschillende waardestromen op zich al een verbetering kan
opleveren (het beleid van een bedrijf wordt erop aangepast), is het omrekenen van met name
ecologische en sociale waarden naar geld, niet erg eenduidig en wellicht ook niet wenselijk.

B-corps
Bijna 2.500 bedrijven mogen zichzelf B Corporation noemen, het keurmerk voor ondernemers die
naast winst en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Het is niet
zozeer een model, maar een lijst met criteria waaraan een onderneming moet voldoen. Dit zit meer
op het vlak van beleid (op zich prima natuurlijk), maar het is grotendeels een self-assesment, hoewel
het wel transparant moet zijn. Het gaat echter niet in op de exact impact die een bedrijf maakt, noch
levert het een standaard rapportage op, waarmee bedrijven te vergelijken zijn. De controle op het
assessment is gering, maar door het ‘certificaat’ weet men in ieder geval dat dit bedrijf wel bezig is
met de betekeniseconomie.

Multicapital
Een model dat ik vaker ben tegenkomen is de MultiCapital Scorecard, eveneens een open source
model. Hierin worden diverse ‘kapitalen’ aangewezen waarop een bedrijf kan scoren (een beetje
zoals bij het IRRS). Deze ‘kapitalen’ zijn Human Capital (je mensen), Constructed (toegevoegde
waarde op materialen), Sociale waarden, interne en externe economische (financiële) waarden en
gebruik van natuurlijke bronnen. Ook in dit model een onderdeel van de donut, een bottom line aan
sociaal, ecologisch en economisch welzijn.

Wat er vervolgens gebeurt, spreekt mij minder aan. Het model scoort de voortgang van een bedrijf
op door haar zelf vastgestelde targets. Bijvoorbeeld, een doel is het salaris van de laagstbetaalden
omhoog krijgen van 26.000 nu naar 38.000 in een periode van 4 jaar. Als bedrijf verdeel ik het te
behalen verschil over die 4 jaar en heb daardoor elk jaar een target. Als ik dat target haal, wordt ik
beloond met een 2, haal ik het net niet, dan een 1 en ga ik eroverheen dat jaar, dan een 3. Negatief
kan ook, als het slechter wordt.
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Wat mij aanstaat in dit model is het scoren van de performance op een positieve en negatieve schaal.
Dit geeft duidelijk aan welke progressie (regressie) een bedrijf heeft behaald in dat jaar. Er zijn twee
zaken die mij minder aanstaan. Ten eerste het feit dat ik elk jaar eenzelfde score kan halen (b.v. een
2), terwijl er geen verdere verbetering heeft plaatsgevonden. Dat zegt meer over waar ik sta t.o.v. het
einddoel, dan dat het aangeeft hoeveel impact ik dat jaar heb gemaakt. Immers, als ik drie jaar lang
niets meer doe, blijf ik een 2 scoren. Ten tweede kan er geen doorvertaling plaatsvinden om sociale
waarde met ecologische waarde te vergelijken.
Een voorbeeld van toepassing van de MultiCapital Scorecard die dat wel deels probeert te doen is
die van Ben & Jerry’s. In hun dashboard wordt elk ‘kapitaal’ gewogen en afgezet tegen het
uiteindelijke doel in een impact percentage.

Op zich een mooie manier om per onderwerp (Social, Economic, Environmental) te laten zien hoe ver
je van je doel bent. Deze (zelfgestelde) doelen zijn echter niet transparant en het geeft ook geen
inzicht in de impact die men in een jaar heeft gemaakt (behalve dan dat men stil kan blijven staan op
een score 2).

9

Op basis van SDG’s
De laatste tijd zijn er steeds meer bedrijven die hun performance op basis van de SDG’s rapporteren.
Een voorbeeld hieronder is van ABN AMRO, dat overigens een combinatie van MultiCapital en
SDG’s toont:

Wat opvalt in deze rapportage is het totale gebrek aan transparantie over de doelen en de
daadwerkelijk behaalde impact. Een SDG kan positief of negatief zijn (?) en de score op alle
‘kapitalen’ is weergegeven in maximaal 10 bolletjes (waarschijnlijk een gewogen waarde). Het is op
deze wijze natuurlijk niet mogelijk om bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken.
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Een mooi voorbeeld van rapportage op basis van SDG’s vind ik het SDG Dashboard van de Europese
Unie. Dit model is al wat concreter ten aanzien van de score op een schaal binnen een. Elk land dient
aan te geven waar men staat op de door de EU vastgestelde schaal per SDG en welke beweging
men daarop maakt. Al een heel interessant gegeven en het maakt vergelijke van landen op basis van
1 SDG mogelijk. Bovendien is er een simpel kleurensysteem om de status van de SDG en de
beweging weer te geven en wordt de score op de schaal als performance weergegeven, waardoor
landen met elkaar kunnen worden vergeleken.

Wat nog niet mogelijk is, is het optellen van alle SDG’s samen en daar een waarde aan koppelen. Het
probleem zit daarbij in de eenheden die per schaal gebruikt worden. In het ene geval is dit %, dan
weer kilo’s, dan weer een ratio (inkomen, werkloosheid) en dan weer geld. Er moet dus een
vertaalslag komen voor al die eenheden om uiteindelijk de som der delen met elkaar te kunnen
vergelijken. Desalniettemin zitten hier veel onderdelen in die in ons model zullen terugkomen.
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3. Het model
Laat ik eerst even beginnen met het einde. Het doel van de hele exercitie is een helder dashboard
waarmee consumenten, bedrijven en aandeelhouders in 1 oogopslag kunnen zien hoe het bedrijf
presteert t.a.v. de betekeniseconomie. Hiervoor heb ik een mix gemaakt van bestaande ideeën en
rapportages om uiteindelijk tot een eigen dashboard en model te komen.

Het resultaat is een dashboard dat dicht bij de rapportage van de EU zit en onderdelen van het
MultiCapital Scorecard gebruikt, aangevuld met wat eigen ideeën en wensen. Hieronder een
voorbeeld van hoe het Profit to Purpose Dashboard eruit kan zien (in ontwikkeling).

Het linkerdeel van het dashboard toont de status van de betreffende SDG in een bepaald kleur.
Rood en Oranje zitten aan de slechte kant van de schaal, Geel en Groen zitten aan de goede kant.
De trend pijl geeft aan in hoeverre er verbetering of verslechtering heeft plaatsgevonden. Of dat
13

men gelijk is gebleven. De Impact is de (gewogen) beweging die men op de schaal heeft gemaakt.
De Value is de uiteindelijk toegekende Impact Value, inclusief weging en waardering.
Het rechterdeel van het dashboard toont per SDG (in dit voorbeeld dus alleen even SDG 10) welke
projecten daarbinnen vallen. Elk project krijg zijn eigen score op de SDG schaal (niet getoond) en het
(gewogen) gemiddelde bepaalt de kleur van deze SDG (in dit geval Geel). Vervolgens per project
een trendlijn, de gemaakte Impact (beweging op de schaal; per project kan een andere schaal
gelden) en de toegekende Impact Value. Het gewogen gemiddelde van alle projecten samen
bepaalt de Trend, Impact en Value van de gehele SDG. Als laatste wordt de Scope aangegeven.
Deze geeft aan of de gebruikte schaal op globaal, nationaal of lokaal niveau is.
De vraag is natuurlijk nu, hoe is dat dashboard tot stand gekomen.

3.1 Appels met Peren
Het begint met de wens om allerlei eenheden op verschillende schalen met elkaar te kunnen
vergelijken (b.v. minder liters water verbruikt, lagere werkloosheidsratio gehandicapten en hoger
salaris cacaoboeren). Dat is een beetje hetzelfde als appels met peren willen vergelijken. Op vorm
lukt dat niet, ze zijn niet hetzelfde. Als we echter het fruit vertalen naar een gemeenschappelijke taal,
kan het opeens wel. Zo zouden we op een schaal van 1-10 bijvoorbeeld de grootte van het fruit
(cm’s), de zoetigheid (% suikers), de hardheid van de schil (kg druk), het vochtgehalte (% water) en
zelfs de prijs (euro’s) kunnen scoren. En dan blijkt het dus weldegelijk mogelijk te zijn.
Zo ook met de SDG’s. In het model heb ik voor alle mogelijke schalen een vertaalslag gemaakt naar
een eigen schaal die altijd hetzelfde is. De range 0-10 is een beetje vergelijkbaar met de Donut
Economy gedachte. Op 0 zit je op het randje van wat je zou mogen scoren en op 10 ziet je helemaal
goed. Scoor je hoger (wat theoretisch kan), dan blijft de schaal op 10. Alles onder 0 geeft aan dat het
niet goed gaat op deze SDG. Bij een score onder -10, blijft de schaal ook op -10 staan. Deze
methodiek wordt in de volgende alinea’s verder uitgelegd. Wat wel telkens wijzigt zijn de schaal die
er bovenop ligt. In ons voorbeeld van de appels en peren kunnen dat dus Euro’s zijn, % Suikers, etc.

3.2 De schalen
Een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de Impact score is de bovenste schaal. Die
schaal toont immers de thresholds waarbinnen deze score moet vallen; zeg maar de binnen en
buitenste cirkel van de donut (economie). Deze schaal mag niet subjectief zijn, omdat men anders de
uitkomst natuurlijk makkelijk kan manipuleren. Het vaststellen van de thresholds (voor de betreffende
schaal) dient dus objectief en op basis van openbare bronnen te gebeuren. Het is een van de
redenen waarom wij een onafhankelijk instituut in gedachten hebben om deze schalen vast te stellen.
Daarover later meer.
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Gelukkig is er veel data beschikbaar. Een voorbeeld hieronder komt uit de SDG rapportage van de
EU. Op basis van de VN SDG doelen zijn schalen vastgesteld en de verantwoording van de data is
weergegeven.

Deze data is dus zeer bruikbaar voor het model. Het verschil is dat in dit voorbeeld de EU eigenlijk
maar twee ranges kent. Neem de eerste regel, “People at risk…”. Als je de thresholds neemt (15 en
22), dan worden deze eigenlijk maar in tweeën gedeeld (Yellow en Orange). Immers, alles daaronder
of daarboven krijgt dan Groen of Rood. Voor het bepalen van de status-kleur van de SDG is dat op
zich prima. In mijn model gebeurt in principe hetzelfde (scoor je buiten de laatste of de eerste
threshold, dan blijft de kleur staan), echter de beweging in de buitenste ranges kan op deze manier
niet goed bepaald worden. Dat is mede omdat die waarden (zoals 0% armoede) nooit behaald
kunnen worden. In feite zou de Lower Bound (zie tabel) en de Optimum value de grenzen van de
donut moeten aangeven (de daadwerkelijke thresholds).
De aanvulling op het EU model is daarom de toevoeging van de Lower Bound en een nieuw
Optimum als thresholds. Voor de Lower Bound is het simpel, dat is de meest negatieve score die
binnen de verwachtingen ligt. Dit kan bijvoorbeeld de laagste score binnen de EU zijn (hier 25,6%).
Erger kan natuurlijk (het percentage mensen met risico op armoede kan wel 40% worden), maar dan
valt het buiten de schaal. We kunnen het ons dus blijkbaar niet voorstellen. Met het optimum is wat
anders aan de hand. 0% armoede-risico is natuurlijk utopisch en daarom verdient het een nieuwe
threshold. In mijn beredenering moet een bedrijf dat op deze SGD al wel groen scoort toch nog een
doel hebben om te verbeteren. Dat doel moet wel haalbaar zijn (0% lijkt dat niet te zijn), vandaar dat
bijvoorbeeld de doelstellingen van een (nationale) overheid meegewogen kunnen worden. In dit
geval, als voorbeeld, stelt Nederland dat het doel is om dit risico op 11% te krijgen (omdat 0% niet
realistisch is). Daarmee krijgt de “groene” schaal dus een nieuwe grens. De schaal komt er daarmee
als volgt uit te zien:

Door de schalen op deze wijze voor alle SDG’s (met al haar subdoelen) vast te stellen, ontstaat een
eenduidig model om uiteindelijk de impact (de beweging op de schaal) vast te kunnen stellen en te
kunnen vergelijken. Er zijn vele openbare bronnen, op globaal, nationaal en regionaal niveau te
vinden, die input geven voor dit model. Een leuk idee kwam van een van de studenten, om daar
waar data niet beschikbaar is, een platform te ontwikkelen waar onafhankelijke partijen (stichtingen,
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semioverheid, kleinere overheidsorganen) data kunnen aanleveren. Een soort crowdfunding van data
dus. Wellicht een interessante aanvulling op het vinden van lokale data.

Global, National, Local
Dat brengt mij meteen op een ander aspect van de schalen. Zoals uitgelegd bij het Dashboard wordt
bij de impact value (per project binnen 1 SDG) aangegeven of de schaal lokaal, nationaal of globaal
is. De reden hiervoor is om aan te geven wat de invloedsfeer van het bedrijf is. Een kort voorbeeld.
Machinebedrijf X in Enschede heeft als werkgebied Twente. Binnen SDG 10 willen zij wat doen aan
de werkloosheid onder gehandicapten in de regio. Om de impact van dit bedrijf te kunnen bepalen,
is het logischer om de werkloosheids-ratio in de regio Twente te nemen en niet die van heel
Nederland. Dit valt buiten de invloedsfeer. Voor landelijk opererend technisch service bedrijf Y geldt
weer wel de werkloosheids-ratio van heel Nederland. En voor een globaal opererend bedrijf als
bedrijf Z, gelden dus weer andere ratio’s.
Door deze aanpassing van schalen op basis van de invloedsfeer van het bedrijf, wordt het mogelijk
om een wereldwijd concern te vergelijk met een regionaal bedrijf. De impact (en dus de effort die
men erin steekt) die een regionaal bedrijf op de SDG’s maakt, kan hierdoor gelijk zijn aan de effort
die een grote corporate erin steekt.

3.3 De Impact score
De vraag is vervolgens hoe die impact en de beweging vast te stellen.
In feite niet heel moeilijk. Door jaarlijks de behaalde resultaten in het model te scoren, kan de
gemaakte impact bepaald worden. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de weging per
project (het verminderen van armoede in het land is bijvoorbeeld belangrijker dan de deelname aan
sportverenigingen).
In onderstaand voorbeeld, met een project dat een weging 10 krijgt, is te zien dat de eerste meting
(vaak de 0-meting) 15,8 (%) was. Een jaar later is er een verbetering opgetreden en is de meting 14,1
(%).

De doorvertaling naar de P2P Impact schaal (die van -10 tot 10) is voor de eerste score 3,86 en voor
de tweede 6,13. In dit voorbeeld heeft dus een behoorlijke verbetering plaatsgevonden. Ten
behoeve van beleid en planning, wordt tevens de gap naar de optimale waarde weergegeven. Die
zou in deze situatie binnen 2 jaar bereikt kunnen zijn.
Hieronder de formules die hiervoor gebruikt worden. Aangezien een schaal zowel oplopend als
aflopend kan zijn, is de formule afhankelijk van de richting van de schaal.
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Indien het een aflopende schaal is (dus hoe lager de gemeten waarde, hoe beter) dan geldt de
volgende formule, waarbij schaal staat voor de subschaal horende bij het kleurvak (b.v. 0-5 of 5-10):
!""#$%& ())*+& $,-))./0))*+& 1&%23#

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝐿𝑎𝑎𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑃2𝑃 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑎𝑙 + 7!""#$%& ())*+& $,-))./4))#$%& ())*+& $,-)). 8 𝑥 5
Even ons voorbeeld erbij pakkend, de eerste meting valt in de gele schaal, de laagste P2P-waarde in
die schaal is 0 (loopt van 0-5). De hoogste waarde in de gele schaal is 18,5, de laagste waarde is 15.
De meting die gedaan is voor dat jaar is 15,8.
De ingevulde formule is dan: 0 + ( (18,5-15,8) / (18,5-15) ) * 5 = 3,86
Indien het een oplopende schaal is (dus hoe hoger de gemeten waarde, hoe beter) dan geldt de
volgende formule, waarbij schaal staat voor de subschaal horende bij het kleurvak:
!""#$%& ())*+& $,-))./0))*+& 1&%23#

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝐻𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑃2𝑃 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑎𝑙 − 7!""#$%& ())*+& $,-))./4))#$%& ())*+& $,-)).8 𝑥 5

3.4 Beweging
We weten nu de kleur van dit SDG-subproject, die is namelijk van Geel naar Groen veranderd. Het
volgende onderdeel is berekenen welke beweging er gemaakt is binnen de schaal. De trend dus.
Deze trend wordt berekend door het verschil tussen de oude en de nieuwe P2P Impact Score te
nemen. In ons voorbeeld is dat 3,86 naar 6,13 = 2,27 beweging. Deze verandering op de schaal
wordt weergegeven in een percentage, waarbij de totale P2P schaalindeling als maximum geldt; in
het model is dat van -10 tot +10, dus de maximale beweging die je kunt maken is 20. Onze
beweging van 2,27 staat daarom gelijk aan een verandering van 11,3% (2,27/20). Dit staat in
onderstaande tabel voor een Groene pijl.

De bewegingsscore wordt overigens nog gewogen met de wegingsfactor (in ons voorbeeld 10). Dit
is om bij meerdere projecten binnen 1 SDG de gemiddelde beweging te kunnen berekenen,
rekening houdend met het belang van het project (de weging). Op basis van de gemiddelde
beweging krijgt de SDG dan een kleur pijl.
De multiplier in de tabel hierboven wordt later nog behandeld, maar is een beloning (of straf) voor
het realiseren van grote impact (grote beweging). Hoe groter de beweging (omhoog of omlaag), hoe
zwaarder telt de behaalde waarde (de multiplier wordt straks losgelaten op de Impact Value).
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3.5 Gewogen Impact
De veroorzaakte beweging op de schaal (in ons voorbeeld 2,27) wordt vervolgens nog
vermenigvuldigd met de wegingsfactor, in ons voorbeeld is dat 10. Dat levert een gewogen impact
op van afgerond 23. De bedoeling van deze score is om deze af te zetten tegen de benchmark. Door
gebrek aan historische data, is de benchmark voorlopig vastgesteld door de maximale beweging die
men kan maken (van -10 naar +10 = 20) te delen door het aantal jaar dat men daarvoor krijgt om dat
te bereiken. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de SDG doelen binnen 10 jaar bereikt moeten zijn
en men dus tegen een gemiddelde weging van 10 (vooralsnog zijn de mogelijke wegingen 5, 10 of
15) in totaal 200 gewogen impact punten zou moeten kunnen scoren. Dat zijn per jaar 20 punten en
dus doen wij het in ons voorbeeld (23) beter dan de benchmark. Overigens is het de bedoeling om
na enkele jaren ervaring de benchmark te baseren op daadwerkelijk behaalde scores (van bedrijven
die meedoen) van de jaren ervoor.

Mocht de Gewogen Impact Score groter zijn dan de benchmark dan blijft de balk vol, mocht hij
negatief zijn, dan blijft de balk leeg.

3.6 Purpose Value
Dan komen we eigenlijk tot de belangrijkste waarde-indicator die we binnen het model berekenen.
De gemaakte Purpose Value. De redenering erachter is vrij simpel. De beweging die men op de
schaal heeft gemaakt is de belangrijkste indicator van de impact die men maakt op de betreffende
SDG (subproject), niet wat de status van de SDG is. Deze beweging wordt gewogen (de gewogen
impact) om aan te geven welke subdoelen belangrijker zijn of minder belangrijk zijn (ze zijn natuurlijk
allemaal winst). Vervolgens komt de multiplier in beeld. De gedachte achter deze multiplier is om een
flinke beweging extra te belonen. Dat is een extra motivatie voor de onderneming om meer dan 10%
verbetering te laten zien.
Al deze berekeningen samen (overigens in een simpel Excel sheet beschikbaar), levert dan de
uiteindelijk cijfers op voor het dashboard.
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3.7 Deel van het grotere geheel
Een aandachtspunt bij het vaststellen van de score van een bedrijf op een schaal met bijvoorbeeld
nationale data, is om uit te vinden wat de daadwerkelijke bijdrage van het project van dat bedrijf op
de beweging op de schaal was. Even een voorbeeld met wat fictieve data.
De cacaoboeren in Brazilië verdienden in 2018 een gemiddeld loon van 22.000. Vrijwel een
armoedeloon. Deze meting is door de Braziliaanse overheid gedaan en er zijn in totaal 500
geregistreerde cacaoboeren. Het bedrijf Tony’s Chocolony heeft zichzelf tot doel gesteld om met
een project binnen SDG 1 (bestrijding armoede) ervoor te zorgen dat de cacaoboeren een eerlijk
loon krijgen. Zij doen echter alleen maar zaken met 200 boeren.
De door de VN vastgestelde schaal voor het inkomen in Brazilie is als volgt samengesteld:

Na een jaar (2019) heeft de overheid het gemiddelde loon opnieuw vastgesteld en deze kwam nu uit
op 24.300. Een mooie stijging. Echter, de 200 cacaoboeren binnen het project van Tony’s
verdienden gemiddeld 27.000 (uit eigen onderzoek in 2019).
Het is nu van belang uit te zoeken welke impact het project van Tony’s heeft gehad op deze SDG
meting. Immers, we kunnen niet die 27.000 nemen uit meting 2, want de schaal is nationaal en er zijn
vast meer bedrijven geweest die impact hebben gemaakt. Wel is duidelijk dat Tony’s een grote
impact moet hebben gehad, want de stijging bij haar boeren is hoger dan gemiddeld. We moeten
dus uitrekenen welk aandeel Tony’s project had in de door de overheid gemeten stijging (van 2.300),
zodat we die kunnen toepassen op de nationale schaal.
De formule om dit te doen is als volgt:
𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙 = ?𝜇 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑛𝑦 5 𝑠 𝑏𝑜𝑒𝑟𝑒𝑛 2019 −

$ 8"&*&3
𝜇 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑜𝑒𝑟𝑒𝑛 2018I 𝑥 73 36"37
8
9..& 8"&*&3
!

Als we deze formule uitwerken, komen we op (27.000 – 22.000) x (200/500) = 5.000 x 0,4 = 2.000.
We kunnen dus vaststellen dat van de 2.300 stijging die de overheid heeft gemeten, 2.000 komt
door de toename in het gemiddelde inkomen van de Tony’s cacaoboeren. De op de schaal te
gebruiken meting 2 dient daarom 24.000 te zijn. Dat is de impact van Tony’s in het totaal. De SDG
blijft daarmee nog op Rood, maar de beweging over de hele schaal is meer dan 10% en dus Groen.

3.8 Aandachtspunten
Bij het toepassen van dit model blijven er twee grote aandachtspunten open.
Het eerste betreft het vaststellen van de schalen en de weging. Zoals reeds aangegeven is er best
veel data beschikbaar, maar iemand zal moeten vaststellen of dit de juiste schalen zijn en of er
eventueel additionele gegevens (bijvoorbeeld op regionaal niveau) beschikbaar moeten komen.
Soms zijn deze gegevens er wel (na lang zoeken bij diverse lokale overheden) en soms zal er een
eigen 0-meting moeten plaatsvinden. Naar onze mening is het oprichten van een onafhankelijk
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instituut de beste wijze om de schalen en de weging van projecten vast te stellen. Daarmee kan ook
een onafhankelijke controle op de gemaakt impact plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk wordt
het idee van zo’n instituut verder toegelicht.
Het tweede betreft het bepalen van projecten binnen een gekozen SDG. Door de soms wat ruime
omschrijving van het doel van een SDG’s, is doorvertaling naar een praktisch (lokaal) project moeilijk.
Gelukkig leveren de EU (met haar SDG Dashboard) en de centrale overheid (met haar
Welzijnsmonitor) handvatten om project te definiëren. Niet alle ondernemers zullen echter op de
hoogte zijn van deze beleidskeuzes of dit kunnen omzetten in actie. Educatie en hulp bij
doorvertaling naar praktische projecten lijkt nodig. Ook dit kan een activiteit zijn van een
onafhankelijk instituut dat ondernemers helpt bij het formuleren en uitvoeren van impactvolle
activiteiten.
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4. Instituut
Het hiervoor beschreven model heeft een aantal voordelen. Zo kunnen nu zowel sociale, ecologische
als economische waarden (de P2P Impact Value) met elkaar vergeleken worden, zonder terug te
vallen op monetaire eenheden. Tevens wordt het mogelijk een bedrijf opererend op globale schaal
te vergelijken met een regionale speler en krijgt de mate van beweging op de schaal (de
daadwerkelijke impact) een hogere beloning naarmate die groter is. Het model is transparant (alle
schalen openbaar), houdt rekening met thresholds (als in de Donut) en door gebruik van kleuren is
het dashboard simpel en snel af te lezen.
Tegelijkertijd kent het model een paar aandachtspunten, zoals hiervoor omschreven. De belangrijkste
is de bepaling van de schalen op globaal, nationaal of regionaal niveau en het vaststellen van de
weging van een project. FairLife Foundation pleit ervoor om, in samenwerking met THRIVE Institute,
een onafhankelijk instituut in het leven te roepen dat een aantal taken kan vervullen:
•

•

•

•

•

Educatie
Het verzorgen van kennissessies met betekking tot de betekeniseconomie en het delen van
best practices.
Advies op projecten
Hulp bij het opstellen van activiteiten binnen het Profit to Purpose programma, zowel op
basis van de eigen bedrijfsprocessen, als in de beïnvloedbare omgeving.
Data verzamelen
Het verzamelen van relevante informatie vanuit overheidsorganen (NL, EU, VN), openbare
data op internet, onderzoeksbureaus en statistisch onderzoek. Additioneel eigen onderzoek
(b.v. 0-metingen) en ontwikkelen platform voor crowd-based data.
Vaststellen schalen en weging
Doorvertalen van alle data naar benodigde schalen op globaal, nationaal of regionaal niveau.
Wegingsfactoren vastleggen m.v.t. subdomeinen per SDG.
Certificering
Het beoordelen van de performance van bedrijven (controle op de behaalde impact) en het
jaarlijks certificeren van de behaalde resultaten (minimaal te behalen impact bepalen).

Hoewel het programma niet tot doel heeft te certificeren, lijkt het een logische keuze om middels het
instituut bedrijven een logo te laten voeren indien zij voldoen aan de gestelde normen met
betrekking tot de schalen en de minimaal behaald impact daarop. Dit certificaat wordt dan onder de
noemer van het FairLife Profit to Purpose programma uitgegeven.

Door de invoering van dit onafhankelijke instituut zijn de kritieke punten van het model mijns inziens
verdwenen en kan heel Nederland op basis van een eenduidig model aan de slag met de
betekeniseconomie.
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