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IN CONTROL MET 
 MAATSCHAPPELIJK  
VERANTWOORDE  
DOELSTELLINGEN?

Organisatie en processen:
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Veel organisaties houden zich bezig met Maatschappelijk Verantwoord Onderne-

men (MVO). Centraal staat het idee om bedrijfsactiviteiten efficiënt uit te voeren en 

daarbij geen onnodige schade aan mens en milieu toe te brengen. Vaak lijkt de 

implementatie van deze ideeën echter spaak te lopen. Neem bijvoorbeeld een 

verblijf in een hotel. In bijna elk hotel vind je tegenwoordig uitgebreide informatie 

over het milieubewuste beleid van de organisatie en de oproep daar ook zelf een 

bijdrage aan te leveren. Dus je hangt je handdoeken terug op het rek en legt deze 

alleen op de grond als je schone wilt. Toch maakt het vaak niet uit wat je ermee 

doet: de boel wordt zonder meer elke dag verschoond. Is het voor organisaties 

extra moeilijk om MVO-doelen te realiseren en welke rol is hier weggelegd voor 

het controlsysteem? In dit stuk baseer ik me op drie recente wetenschappelijke 

artikelen en ga ik op zoek naar het verhaal hierachter.

Anne-Marie Kruis: Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen (MVO) of de Engelse term ‘Cor-

porate Social Responsibility (CSR) krijgt regelmatig 

aandacht. De manier van ondernemen met, naast 

winstgevendheid, oog voor mens en milieu wordt 

door de overheid gestimuleerd.1 Het publieke debat 

richt zich op milieurampen en schandalen (denk aan 

kiloknallers in de supermarkten) en organisaties heb-

ben te maken met meer wetgeving en kwaliteitsnor-

men.2 Dit alles leidt ertoe dat bedrijven naast financi-

ele doelen ook MVO-doelen nastreven. De vraag is 

welke gevolgen dit heeft voor het gebruik van con-

trolsystemen. Via het controlsysteem, bijvoorbeeld 

het stellen van targets en het geven van beloningen, 

zorgen we immers voor doelcongruentie, coördinatie 

van activiteiten en motivatie van medewerkers om 

organisatiedoelen na te streven. Naar aanleiding van 

de ervaringen met de schoonmaak in hotels, vraag ik 

mij het volgende af: vragen MVO-doelen om een ei-

gen aanpak? Zo ja, hoe ziet zo’n aanpak eruit en tegen 

welke problemen lopen we aan?

Aan de hand van drie artikelen uit het tijdschrift 

Management Accounting Research schets ik een 

beeld van de discussie. Het eerste wat opvalt, is de 

terminologie. De auteurs verwijzen naar bekende 

begrippen met als extra ‘environmental’. Een ma-

nagementcontrolsysteem dat specifiek gekoppeld is 

aan MVO-doelen heet dus een ‘environmental ma-

nagement control system’ (EMCS) en een informa-

tiesysteem specifiek met informatie over het milieu 

heet een ‘environmental information system’ (EIS). 

Het streven is altijd naar maatschappelijk verant-

woorde doelen en/of duurzaamheid. In het eerste 

‘Omgevingsonze-
kerheid remt 
 organisaties in 
hun proactiviteit 
en hun investe-
ringen in een 
EMCS’
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artikel onderzoeken Pondeville, Swaen en De Rongé 

(2013) redenen voor organisaties om in een EMCS 

te investeren. Dit artikel leert ons wat een control-

systeem een EMCS maakt en welke factoren de keu-

ze hiervoor beïnvloeden. Een illustratie van hoe we 

MVO-doelen kunnen bereiken door controlkeuzes 

vinden we in het artikel van Arjaliès en Mundy 

(2013). Zij bestuderen de rol van de levers of control 

(Simons, 1995) bij het managen van een MVO-stra-

tegie. Virtanen, Tuomaala en Pentti (2013), ten slot-

te, geven inzichten in de complexiteiten van ‘energy 

efficiency management’. Bij het bespreken van deze 

artikelen richt ik mij puur op de mogelijkheden die 

het controlsysteem biedt om MVO-doelen te stimu-

leren.

Waarom investeren organisaties in een 
EMCS?
Pondeville et al. (2013) onderzoeken het EMCS bij 

productieondernemingen in België. Omdat er geen 

eenduidige definitie voorhanden is van een EMCS 

(Pondeville et al., 2013), kijken de auteurs breed 

naar zowel formele als informele controlstructuren 

en naar informatiesystemen die specifiek gericht 

zijn op milieuzaken. Werken de organisaties bij-

voorbeeld met milieudoelstellingen en zijn hier ook 

doelen voor opgenomen in de planning en de pres-

tatiebeoordeling? Aan de informele controlkant kun 

je denken aan een management dat het belang van 

milieuaspecten uitdraagt en medewerkers die zich 

betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun 

maatschappelijk verantwoorde bijdrage. Een infor-

matiesysteem dat gegevens over relevante milieu-

kwesties verzamelt en beschikbaar maakt, is nood-

zakelijk ter ondersteuning. Een eerste verwachting 

die Pondeville et al. (2013) uitspreken gaat dan ook 

over de relatie tussen zo’n EIS en de ontwikkeling 

van zowel een formeel als een informeel EMCS.    

De onderzoekers willen weten welke factoren 

ervoor zorgen dat productiebedrijven EMCS ont-

wikkelen. Zij kijken daarbij naar omgevingsonzeker-

heid en dan met name met betrekking tot het  

milieu. Denk aan de vraag van klanten naar milieu-

vriendelijke producten. Ook kijken de auteurs naar 

druk vanuit verschillende belanghebbenden: wet- 

en regelgevers, marktpartijen, organisatiebetrokke-

nen (eigenaars, aandeelhouders, managers, mede-

werkers) en maatschappelijke belanghebbenden 

(media, milieuorganisaties, wetenschappelijke insti-

tuten). De vraag is of organisaties druk ervaren van-

uit deze belanghebbenden en of dat een impact 

heeft op het EMCS. Idee daarbij is dat meer druk 

leidt tot meer investeringen in het EMCS en dus een 

uitgebreider systeem. Ten slotte onderzoeken Pon-

deville et al. (2013) proactiviteit van organisaties op 

het gebied van MVO. Denk daarbij aan zaken als in-

terne en externe rapportage over milieukwesties, 

training van medewerkers en bij het zoeken naar 

potentiële partners hun milieuprestaties meene-

men. Zij verwachten meer proactiviteit bij meer 

druk van belanghebbenden en ook een effect van 

deze houding op het EMCS.

Om de verwachte relaties te onderzoeken zijn 

antwoorden op vragenlijsten van 256 CEO’s en seni-

or managers geanalyseerd. Uit het onderzoek blijken 

verschillende verbanden. Een proactieve houding, 

het informatiesysteem en het (gebruik) van zowel 

het formele als het informele EMCS hangen sterk 

met elkaar samen.3 Alle belangengroepen (behalve 

de wet- en regelgevers) beïnvloeden de proactieve 

houding van organisaties. Marktpartijen en organi-

satiebetrokkenen beïnvloeden ook het (gebruik) van 

het formele EMCS en wet- en regelgevers hebben 

alleen een impact op het informatiesysteem. Dat 

laatste kan een logisch gevolg zijn van beleid over 

rapportages.

Een verrassende uitkomst is dat omgevingsonze-

kerheid organisaties juist remt in hun proactiviteit 

en hun investeringen in een EMCS. Een mogelijke 

verklaring is dat organisaties niet willen investeren 

als niet duidelijk is waar dat toe leidt. Wat als de re-

gelgeving of klantwensen veranderen? Zitten we 

‘Alle belangengroepen (behalve de 
wet- en  regelgevers)  beïnvloeden de 
proactieve houding van  organisaties’
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dan met nieuwe procedures die snel weer achter-

haald zijn? Ook investeren in EIS lijkt minder zinvol 

als we geen betrouwbaar informatiesysteem kunnen 

opzetten.

Nu we weten waarom organisaties in een EMCS 

investeren, rijst de vraag of en hoe zij met behulp 

van dit EMCS hun MVO-doelstellingen kunnen be-

reiken. Het artikel van Arjaliès en Mundy (2013) 

geeft een antwoord op deze vragen.

De invloed van managementcontrolsys-
temen
Hoe gebruiken organisaties managementcontrolsys-

temen om hun MVO-strategie te managen? Om een 

antwoord te krijgen op deze vraag hebben Arjaliès 

en Mundy (2013) met behulp van een vragenlijst ge-

gevens verzameld bij 36 beursgenoteerde Franse be-

drijven.4 Managers die direct verantwoordelijk zijn 

voor het (laten) behalen van de MVO-doelen heb-

ben de vragenlijsten ingevuld. De gegevens zijn aan-

gevuld met informatie uit andere bronnen waaron-

der jaarverslagen. 34 van de bedrijven hebben een 

aparte afdeling met de verantwoordelijkheid voor 

het managen van de MVO-strategie.

Om te bestuderen hoe dit ‘managen’ vorm krijgt, 

gebruiken Arjaliès en Mundy (2013) het levers of con-

trol (LOC)-raamwerk van Simons (1995). Dit raam-

werk beschrijft controlsystemen als een combinatie 

van vier subsystemen, elk met een eigen functie: het 

beliefssysteem, het boundarysysteem, het interactieve 

controlsysteem en het diagnostische controlsysteem 

(zie Simons, 1995). De systemen kunnen worden inge-

zet om kansen en bedreigingen te identificeren en daar 

actie op te ondernemen. Deze kunnen ook bijdragen 

aan het veranderen van de gangbare praktijken.

Als het gaat om kansen, moeten mensen zich 

eerst bewust zijn van wat de organisatie wil berei-

ken. Het beliefssysteem en het interactieve control-

systeem spelen hierbij een belangrijke rol. Het  

beliefssysteem heeft als doel het uitdragen van nor-

men en waarden om bewustwording te creëren en 

medewerkers te inspireren. Deze communicatie is 

essentieel  om betrokkenheid bij MVO-doelen te 

krijgen en medewerkers te motiveren daaraan bij te 

dragen (Arjaliès en Mundy, 2013). De organisaties 

uit het onderzoek maken gebruik van strategische 

MVO-plannen, bijeenkomsten en trainingen over 

dit onderwerp. Lastig hierbij is dat de MVO-doelen 

bestaan naast commerciële doelen en dat de bijbe-

horende visies over hoe deze doelen te bereiken 

soms conflicteren. Ook interactieve control zorgt 

voor het delen van informatie. Hierbij gaat het over 

mogelijke procesverbeteringen en best practice. 

Voorbeelden van hoe organisaties dit aanpakken 

zijn: bijeenkomsten tussen de MVO-managers en 

operationeel personeel, leveranciers en externe be-

langhebbenden. Uit het onderzoek blijkt echter dat 

deze samenwerking niet automatisch leidt tot aan-

passingen van de processen. In grote organisaties is 

er geen uniforme aanpak wat het MVO-beleid be-

treft, waardoor het onduidelijk blijft wie nu waar-

voor verantwoordelijk is. Ook compliceert de rol 

van verschillende belanghebbenden de uitwerking 

van het MCS wanneer alle visies moeten worden 

meegenomen (Arjaliès en Mundy, 2013).

Kijkend naar risicobeperking vinden we boun-

darysystemen met regels en procedures die grenzen 

aangeven voor MVO-activiteiten en geaccepteerd 

gedrag. Aan de ene kant gaat het hier om wetgeving, 

aan de andere kant om interne ethische regels en 

het uitdragen van best practice. Bij boundarysyste-

men gaat het met name om wat je niet moet doen of 

moet voorkomen (Simons, 1995). Voorbeelden voor 

controlinstrumenten zijn: codes-of-conduct en anti-

bribery guidelines. De organisaties zetten bounda-

rysystemen in om risico’s gerelateerd aan illegale 

activiteiten en reputatieschade in te dammen.

Diagnostische systemen ten slotte geven infor-

matie over hoe goed we het doen ten opzichte van 

onze doelen. Hier vinden we prestatie-indicatoren 

en rapportages gerelateerd aan de MVO-doelen. Uit 

het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van deze rap-

portages een zwak punt is en slechts een klein per-

centage van de organisaties heeft MVO-maatstaven 

opgenomen in het beloningsbeleid of werkt met een 

MVO-budget. Krijgen deze doelstellingen minder 

prioriteit (Arjaliès en Mundy, 2013) of is het de 

moeilijkheid met meten van toekomstige economi-

sche voordelen die dit veroorzaakt?

‘MVO-doelen 
krijgen vaak niet 
dezelfde aandacht 
als economische 
doelen’
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De auteurs concluderen dat we via het manage-

mentcontrolsysteem naast economische doelen 

MVO-doelen kunnen stimuleren. Het belangrijkste 

potentieel van het MCS is bij te dragen aan duurza-

me ontwikkeling door het faciliteren van innovatie, 

communicatie, rapportage en de identificatie van 

kansen en bedreigingen (Arjaliès en Mundy, 2013). 

De organisaties in deze studie nemen vooral een 

aanpak gericht op kansen en bedreigingen voor hun 

MVO-strategieën.

In de kern zien we dus geen andere rol voor het 

MCS bij MVO-doelen dan bij andere doelen. Toch 

wijzen de auteurs op een aantal complicaties. MVO-

doelen krijgen vaak niet dezelfde aandacht als eco-

nomische doelen. Beide doelen kunnen conflicteren 

en het is moeilijk de resultaten van MVO-beleid te 

meten. Dit laatste probleem staat in het volgende 

artikel centraal.

De moeilijkheid om MVO-resultaten 
inzichtelijk te maken
Virtanen et al. (2013) hebben in 2008/2009 een 

casestudie uitgevoerd bij Borealis Polymers in  

Finland. Dit internationaal opererende bedrijf pro-

duceert onder meer plastics, chemicaliën en kunst-

mest. Doel van het onderzoek is een praktijkvoor-

beeld te geven van hoe een organisatie die grote 

hoeveelheden grondstoffen en energie verbruikt 

duurzame ontwikkeling stimuleert (Virtanen et al., 

2013, blz. 402). De auteurs kijken daarbij met name 

naar de complexiteiten van het meten en managen 

van milieuprestaties en hoe deze complexiteiten de 

werking van het MCS belemmeren. Borealis heeft 

een eigen energie-efficiëntiestrategie gericht op het 

continu verminderen van de milieugevolgen van 

zijn activiteiten. De grote vraag is natuurlijk hoe we 

dit onder de aandacht kunnen brengen en inzichte-

lijk kunnen maken. Een gebruikelijke maatstaf van 

energie-efficiëntie is de zogenoemde ‘specific energy 

efficiency’ (SEC) die de verhouding tussen de hoe-

veelheid gebruikte energie en het aantal geprodu-

ceerde producten weergeeft (zie EC, 2009). Borealis 

berekent deze maatstaf voor elke productie-unit en 

voor de gehele fabriek.

Uit interviews met managers en technische 

mensen blijken verschillende beperkingen van het 

gebruik van deze maatstaf. In de eerste plaats is 

deze complex. Zeker op het niveau van de fabriek is 

de score een samenvatting van verschillende pro-

ductieprocessen en vormen van energie. Daardoor 

wordt niet inzichtelijk waar winst te behalen valt en 

is het voor medewerkers onduidelijk wat zij kunnen 

doen om de score op deze maatstaf te verbeteren. 

Bovendien geven medewerkers aan dat de maatstaf 

kan veranderen buiten hun invloed om, bijvoorbeeld 

als gevolg van conjunctuurveranderingen waarbij 

het productievolume afneemt, maar het energiever-

bruik niet in gelijke mate. Hier rijst de vraag over 

het controllability principe: mag je mensen verant-

woordelijk houden voor zaken waar zij geen invloed 

op hebben? Binnen de organisatie functioneert de 

maatstaf ook als prestatiedoel en uit de interviews 

blijkt dat dit demotiverend werkt omdat medewer-

kers de doelen als onhaalbaar ervaren (Virtanen et 

al., 2013, blz. 412). De auteurs stellen dat wanneer 

duurzaamheid deel van de organisatiecultuur moet 

worden, het onderdeel moet uitmaken van het pres-

tatie-evaluatiesysteem. Hier lopen we tegen alle 

klassieke prestatie-evaluatieproblemen aan omdat 

het niet mogelijk is specifieke targets te stellen voor 

energie-efficiëntie, maar we dat wel als doel willen 

inzetten.

Virtanen et al. (2013) concluderen dat deze pro-

blemen zonder betere maatstaven/indicatoren van 

energieverbruik zullen blijven bestaan. Mogelijke 

manieren om hiermee om te gaan wijzen op het cre-

eren van betrokkenheid, bijvoorbeeld door de tech-

nische mensen uit te dagen om met ideeën te komen 

‘Wanneer duurzaamheid deel van de 
organisatiecultuur moet worden, 
moet het onderdeel uitmaken van het 
prestatie-evaluatiesysteem’
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een tekortkoming van het controlsysteem? In het 

laatste geval kan ik me voorstellen dat er een com-

municatieprobleem is (begrijpen medewerkers wel 

wat de bedoeling is?) of een motivatieprobleem 

(welke prikkels in de vorm van prestatiedoelen en 

-beloningen krijgen mensen mee?). Vaak is het in de 

schoonmaakbranche zo dat mensen vooral worden 

afgerekend op de tijd die zij aan schoonmaak beste-

den.5 In landen als de Verenigde Staten leven deze 

mensen ook nog eens van de fooien die ze krijgen en 

als hun eigen beeld van service elke dag een schoon 

bed is dan zullen zij zich daarnaar gedragen.

Het laatste woord is nog niet gezegd over MVO-

doelen, het nut ervan en hoe we deze in organisaties 

kunnen implementeren. Er is dus nog volop ruimte 

voor meer onderzoek naar deze problematiek. Maar 

hoe moet het nu ondertussen met de kamermeisjes? 

Zij komen bij mij goed weg: ik laat gewoon het bord-

je ‘niet storen a.u.b.’ de hele dag hangen, maar zal 

ook nooit vertrekken zonder een fooi achter te laten 

op het bureau.

Noten
1 Zie rijksoverheid.nl en mvonederland.nl.

2 Bijvoorbeeld ISO14001.

3 Wat hier oorzaak en wat gevolg is, laat ik in het midden. De auteurs zien het 

EMCS als uitkomst, maar laten statistisch niet zien of er sprake is van omge-

keerde causaliteit, noch hoeveel overlap er in de constructen zit.

4 Deze bedrijven horen bij de CAC40 groep.

5 Denk aan de stakingen van schoonmaakpersoneel op Rotterdam Centraal Stati-

on van 25 februari.

Literatuur
Arjaliès, D-L. en J. Mundy (2013). The use of management control systems to ma-

nage CSR strategy: a levers of control perspective. Management Accounting Re-

search, 24: 284-300.

European Commission (2009). Reference Document on Best Available Techniques 

for Energy Efficiency. Beschikbaar: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/

ENE_Adopted_02-2009.pdf.

ISO 14001 (2004). Environmental management systems. Requirements with 

guidance for use.

Pondeville, S., V. Swaen en Y. de Ronge’ (2013). Environmental management con-

trol systems: the role of contextual and strategic factors. Management Accounting 

Research, 24: 317-332.

Simons, R. (1995). Levers of control. Boston: Harvard Business School Press.

Virtanen T., M. Tuomaala en E. Pentti (2013). Energy efficiency complexities: a tech-

nical and managerial investigation. Management Accounting Research, 24: 401-416.

Anne-Marie Kruis is universitair hoofddocent Management Con-
trol aan Nyenrode Business Universiteit.

voor energiebesparing en die ideeën ook te belonen 

en (top)management uit laten dragen dat energie-ef-

ficiëntie van belang is (blz. 412).

Deze casestudie laat duidelijk de tweestrijd zien 

tussen aandacht voor MVO-doelen willen vragen en 

dit dus ook onderdeel willen maken van het presta-

tie-evaluatiesysteem en anderzijds weten dat de 

maatstaf beperkt is en daarmee tot discussies leidt.

Conclusie
Er is een toegenomen aandacht voor milieuzaken en 

de relatie tussen duurzame prestaties en economi-

sche prestaties (Virtanen et al., 2013). Ook hebben 

organisaties te maken met nieuwe regelgeving (Ar-

jaliès en Mundy, 2013). Daarmee wordt kennis over 

hoe organisaties duurzame ontwikkeling implemen-

teren steeds belangrijker. De centrale vraag in dit 

artikel is dan ook: moeten we anders omgaan met 

MVO-doelen dan met overige strategische doelen? 

Vanuit een controlperspectief lijkt dit niet het geval: 

net als met elk doel is communicatie over wat je wilt 

bereiken van belang, een manier om dat inzichtelijk 

te maken en een vorm van prestatie-evaluatie en 

-beloning. Toch lopen we bij MVO-doelen tegen 

specifieke uitdagingen aan. Die liggen in onvoor-

spelbare veranderingen en druk van belanghebben-

den (zoals blijkt uit het artikel van Pondeville et al. 

(2013). Ook het meetbaar en inzichtelijk maken van 

de resultaten is complex. Hoe kunnen we MVO-

doelen bereiken zonder deze onderdeel te laten zijn 

van het prestatiemeet- en beoordelingssysteem? 

Volgens Virtanen et al. (2013) is dit een voorwaarde 

om duurzaamheid binnen het bedrijf op de kaart te 

zetten. Een alternatief wordt aangedragen door Ar-

jaliès en Mundy (2013). Zij stellen dat het control-

systeem vooral via communicatie en het identifice-

ren van kansen en bedreigingen bedrijfsprocessen 

kan beïnvloeden.

Kan dit alles mijn hotelervaringen verklaren? 

Het beoordelen van de properheid van een kamer 

lijkt minder complex dan het meten van de energie-

efficiëntie en de vraag is dan ook wat het probleem 

hier is. In alle besproken artikelen komt enige scep-

sis naar voren over wat organisaties willen met 

MVO. Is er sprake van green washing en is het puur 

marketing? Zijn er problemen met de invloed van 

belanghebbenden? Het hotel kan te maken hebben 

met samenwerkingsverbanden waarbij de schoon-

maak wordt ingekocht bij een externe organisatie 

met andere strategische doelen. Of is er sprake van 


