
Workshop 5

Bepalen van 
indicatoren

Naam begeleider

MVO



2

MVO Vlaanderen

Naam van uw begeleider hier



3

02 0301



4

Doel van deze workshop

• Inzicht krijgen in het verschil tussen 
KPI’s en gewone indicatoren / 
maatstaven.

• Een eerste aanzet geven tot de 
vaststelling van de indicatoren van de 
organisatie.
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Wat zijn indicatoren?

Indicatoren = maatstaf of cijfer om de goede werking en vooruitgang van de organisatie op te 
volgen in verschillende domeinen. Het is een rechtstreekse of onrechtstreekse controle. 

• Numeriek
• Binair

 Eventueel per activiteit

Key Performance Indicatoren (KPI’s) = indicator die vaststelt hoe goed de organisatie presteert 
in het kader van de vooropgestelde strategische doelstellingen van de organisatie. 

• Numeriek
 Overkoepelend voor cluster van activiteiten

49%

72%
12% 38%
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Sustatool: indicatoren + 
geclusterd, maar al dan niet KPI is 
situatie-afhankelijk.

Indicatoren voor duurzaamheid stemmen 
in grote mate overeen met deze van een 
goede/ efficiënte bedrijfsvoering, 
aangezien dit een van de voornaamste 

doelen van een duurzame werkwijze is..

Er bestaan honderden 
indicatoren, verspreid 
over alle mogelijke 
deeldomeinen van de 
bedrijfsvoering. 

Wat zijn indicatoren?
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Acceptabel: voor iedere 
indicator moet een 
haalbaar doel 
vooropgesteld worden.

Specifiek
de indicator moet 
eenduidig zijn. 

Meetbaar
de indicator moet uitgedrukt 
kunnen worden in een cijfer.

Tijdsgebonden: de 
indicator moet periodiek 
worden gemeten. 

Relevant: de indicator moet exact 
uitdrukken wat de organisatie te 
weten wil komen.

Richtlijnen voor indicatoren
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Bepalen van indicatoren voor XX

Wat wordt er al 
systematisch gemeten of in 
kaart gebracht?

Welke informatie is gemakkelijk 
beschikbaar (b.v. energie- en 
waterverbruik kan afgelezen worden 
op de factuur)?

In welke Sustatoolthema’s
ontbreken nu nog 
indicatoren?

Nog geen indicatoren 
opgesteld?

Start met minder dan 10
eenvoudige indicatoren 

op basis van de 
indicatorencatalogus van 

de Sustatool en breid 
later uit.


