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ABSTRACT 

This paper discusses the results of a perfonnai~ce s h ~ d y  of Flemish environmen- 
tal policy for Smal1 and Mediuin Sized companies. Extensive field research, 
based oii interviews and questionnaire surveys with over 20 professional associ- 
ations and over 700 coinpanies belonging to the sectors stimulated by the 
Fleinish PRESTI-programine, allowed us to assess the effects of a sectoral pol- 
icy geared towards stimulating SMEs to become inore conscious and active on 
the topic of waste prevention. The PRESTI-programme was specifically aiined 
at stiinulating waste prevention action plans at SMEs via the interface of pro- 
fessional associations at the sector level. The results are encouraging, the inore 
since this research project was the first one that attempted at assessing the 
impact of a specific programme at the level of Flemish environmental policy. 



Het PREST1 (Preventie Stiiiiulerend) Programma werd eind 1994 in 
het kader van het milieubeleid van de Vlaamse Regering, opgestart. 
Het werd ingesteld 0111 bedrijveil preventieve inaatregelen te laten 
nemen oin zo de doelstellingen te realiseren inzake preventie en 
iiiilieuzorg, gefonnuleerd in het Afvalstoffeilplan 199 1 - 1995. Het 
PRESTI-programma voorzag hierbij in een tijdelijke steun aan federa- 
ties die de KMO's in hun sector de nodige technische, methodologi- 
sche en organisatorische kennis willen bijbreiigeii om aldus de inilieu- 
zorg en het preventief handelen iil het bedrijfsbeleid te integreren. 

Het primair doel van het PRESTI-programma bestond er 1n.a.w. in 
om bedrijven vertrouwd te inaken inet het nemen van maatregelen 
inzake preventie ei1 inilieuzorg. Met "preventie" wordt bedoeld "het 
voorkomen en beperken van het ontstaan van afval en einissies aan 
de bron, en het verminderen van de iiiilieuschadelijltheid ervan". 
Onder "milieuzorg" wordt verstaan "alle inspanningen en activiteiten 
van een bedrijf met betrekking tot het inzicht krijgen in, het beheer- 
sen en waar mogelijk voorkomen en beperken van de nadelige effec- 
ten van de bedrijfsvoering op het milieu". Als dusdanig wilde het 
progï.afiimla een proces op gang brengen waarbij ondertieinmgen het 
n ~ ~ t  en de noodzaak van een dergelijke integratie onderkennen en 
effectief gaan toepassen in hun organisatie. 

Het PRESTI-programma richtte zich lioofdzaltelijk op de kleine en 
middelgrote onderneiningen (minder dan 100 werknemers), ongeacht 
de sector of de aard van de activiteiten. Vermits een geïndividuali- 
seerde aanpak niet haalbaar en een algeinene aanpak niet wenselijk 
was - preventie is bijna altijd sterk bedrijfsgebonden en dus onmoge- 
lijk om te zetten in een algemeen geldend voorschrift - werd gekozen 
voor een tussenoplossing. Om aan de eis van maatwerk enigszins 
tegemoet te koinen werd geopteerd oin per sector te weslteii. Het 
PRESTT-prograinma richtte zich dan ook naar de bedrijfstakorganisa- 
ties, die dan op hun beurt voor de individuele begeleiding van de 
ondernemingen in de sector kunnen instaan. Bet uitgangspunt hierbij 
is dat voor bedrijven met gelijkaardige hoofdactiviteiten, de afval- e11 
emissieprobleinatiek in vele gevallel? gelijkaardige vormen aannemen. 

Van de federaties werd verwacht dat zij als projectindiener en uit- 
voerder een katalyserende rol zouden vervlillen voor de afval- en 
emissieprobleinatielc in huli sector. Een preventiestimulerend project 
binnen een sector diende uit twee delen te bestaan. 



Een eerste deel diende te bestaan uit onderzoek en ontwikkeling. 
Hieronder wordt verstaan alle activiteiten die de federaties moeten uit- 
voeren om, enerzijds, een goed beeld van de sector te krijgen aan- 
gaande afvalpreventie ei1 milieuzorg, en, anderzijds, om een preveiitie- 
handleiding voor de bedrijven samen te stellen. Allereerst diende er 
een sectoriële studie uitgevoerd te worden. Deze studie had vooral als 
doel oin de federaties zelf duidelijkheid te doen krijgen omtrent de 
omvang en eigenschappen van de afval- en emissieproblematiek in 
lim sector. Een rapport dat de resultaten van de sectoriële studie 
weergaf diende opgesteld te worden. Veivolgeiis diende bekeken te 
worden iii welke thema's een oplossingsgerichte aanpak kon worden 
onderverdeeld. De bedoeling was dat, rekening houdend met de econo- 
mische haalbaarheid, geschikte specifieke teclinologische, organisa- 
torische enlof logistieke maatregelen werdeii voorgesteld. Per sector 
dieiide tenslotte een inodelaanpak te worden voorgesteld die aan de 
bedrijven in dc vonn van cel1 prcventiehandleiding ter beschikking 
kon worden gesteld. Het doel van zo'n PRESTI-handleiding bestond 
erin om bedrijven de mogelijkheid te bieden oin op een gestruchi- 
reerde manier aan preventieve milieuzorg te doen. 

Het tweede deel van een prevcnticstiinulercnd project bestond uit de 
"verspreiding". Waar het eerste deel een samenbrengen van kennis en 
het uitwerken van een aanpak omvatte, gaat het in dit deel om de uit- 
voering van de geplande activiteiten. Deze activiteiten konden verscliil- 
lende vormen aannemen. Miiiiinaal dienden er studie- of infonnatieda- 
gen (of -avonden) te worden ingericht waarop zowel de problematiek 
als de voorstellen tot oplossing werden toegelicht en de handleiding 
actief dieiide verspreid te worden. Bovendien was het de bedoeling dat 
de KMO's binnen de sector actief warm gemaakt zouden worden oin de 
aanpak toe te passen en op zoek te gaan naar preventieve oplossingen 
voor specifieke probleinen binnen liet bedrijf. Ook de ontwikkeling van 
een soort "loketfunctie", waarbij bedrijven uit de sector terecht kunnen 
niet specifieke vragen over de technisclle kant van de preventieve inaat- 
regelen, werd aangeraden. Benadrukt werd dat uit de uitwerking van dit 
tweede deel de intentie moest blijken om in de mate van het mogelijlce 
de uitgewerkte verspreidingsinstrumenten ook ria de looptijd van het 
project in een bepaalde mate verder te gebruiken. Het impulsgevend 
karakter van het programma was 1n.a.w. zowel bedoeld voor de preven- 
tie in bedrijven als voor de ondersteuning vanuit de federaties. 

Het PRESTI-programma werd beheerd door de Openbare Afval- 
stoffen-maatscliappij voor liet Vlaamse Gewest (OVAM), die instond 



voor de uitvoering van het programina en het beheer van de budget- 
ten die voor de uitvoering vastgelegd waren. In de schoot van OVAM 
werd dan ook een beoorde~in~scokmissie opgericht die de Minister 
va11 Leefmilieu een gefundeerd advies diende te geven over de iildi- 
viduele projectvoorstelleil van de federaties. Voor de opvolgiilg van 
de diverse projecten werd, per project, een begeleidingscommissie 
opgericht om, naast de tussentijdse rapporten, de vooniitgaiig van de 
goedgekeurde projecten van nabij te volgen. In het PRESTI-pro- 
gramma werden volgende projecten gocdgekeurd: 

/ PROJECT , FEDERATIE 1 
Nationale Federatie der Fabrikanten van vleeswaren en vleesconserven 
(FENAVIAN) 1 
Algenle~ie Beroepsvereiliging voor het Aiitwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf 
(ABAS) 

I PRE004 I Belgische Federatie der Ondernemingen van de Houtvenverkiiig 
(FEBELHOUT): Meubelbedrijven 

Belgische Federatie der Ondernemingeii van de Houtvenverlciiig 
(FEBELHOUT): Vcrpalkings- cii Verduurzainingsbedrijveil eiiprodiiceiiteti 
van comlructie-eletneiiten 

Belgische Federatie der Ondernemingen va11 de Houtvenverkiiig 
(FEBELHOUT): Plaatmateriaalbedrijven 

1 PRE008 1 FEDERAUTO i.s.m. VECAR : Garagesector 1 
Vlaamse Federatie van Verenigingen van Brood- ei1 Banketbakkers, 
ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) 

PREO 13 

Federatie van de Algemciie Aannemers vali Schrijnwerk en Aanverwante 
Beroepen vali het Vlaamse Gewest vati België (FVSB) i.s.m. het Nationaal 
Verbond der Houtvenverkende Ambachten (deel van NACEBO) 

Confederatie der Belgische Brouwerijen (CBR) - Unie der Belgische 
Brouwcrijen (UBB) 

/ PRE014 Laiidsbond dcr Beenhouwers cn Spekslagers van Belgie l 
fndustric van verven, veniissen, stopverven, drulciiiklen en verven voor de 
sclione kunst (WP) 

1 PRE016 / Vei-bond der Vlaamse Tandartsen (VVT) 1 
Natioiiaal Verbond van Slachthuizeti en Vleesuitsnijderijen (NVS) - Nationaal 
Verbond van Pluiinvceslachthuizeri (NVP) 

PREO l8  Federatie van de Belgische Grafische Industrie (FEBELGRA) i.s.m. de 
Federatie der Papier- en Kartonvenverkende Bedrijven (FETRA) 



/ PRE020 / Verbond van Grocntcverwerkende Bedrijven (VGB) 1 

PRE019 

Nationaal Verbond der Vrije Meester-schilders & Woniiigiiu-ichters i.s.m. de 
Vlaamse Confederatie Bouw, meer bepaald de Kamer van het Bouwbedrijf 
van het arrondissement Turnhout 

Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) i.s.in. de 
Bouwaaimen~ers (FABA) 

/ PRE022 / Belgische Federatie van Aarineiners van Wegeiiwerken (BFAW) 

1 PRE024 / FABRIMETAL : Smelten eii Gicieii 

I PRE025 / FABRIMETAL : Macliinebouw - Metaalhewerlciiig 

/ PRE029 I Vereniging van cic I<unststofverwerkers (FECI-IIPLAST) 1 

1 
PRE026 

PRE027 

Verbond der Verzorgi~igsinstellingen (VVI) i.s.m. de Vereniging van Openbare 
Verzorgingsinstellingen (VOV) 

FABRIMETAL Elcktrotechniek - Elektronica - Kunststofveiwerl~i~ig 

VOM I s in FABRIMETAL 

/ PRE03 1 / Belgische Vereniging voor de Rubberiildustrie (BVR) I 
Belgische Bond der Verenigingen van Meester-Steenhouwers i.s.m. de 
Koninklijke Federatie van Meester-Mannerbewerkers vali België i.s.in. 
Vlaainse Confederatie Bouw (VCB) 

I PRE033 ( Federatie van de Belgische Textielnijverheid (FEBELTEX) 

1 PRE034 ( Federatie der Papier- ei1 Kartonvenverkende Bedrijven (FETRA) I 

I PRE037 1 Nationale Groepering van Aardappelhalidelaars van België (BELGAPOM) / 

PRE035 

PRE036 

l l FEDERAUTO : Seclor metaalliaildel (lift-trucks, machines voor burgerlijke 
bouwkunde eti bouw. tractoren en landbouwmachiiles) 

Natioiiaal Verbond der Metaalverwerkende 

FEDERAUTO : Carrosseriesector 

11. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Het vervolg van dit artikel geeft dan iiu de voornaamste conclusies 
weer die werden bereikt met de effect-meting van het PRESTI- 
prograinina dat door OVAM werd ingericht. De resultaten zijn geba- 
seerd op uitgebreid veldoiiderzoek dat in de periode augustus 1997 
tot en inet februari 1998 werd uitgevoerd1. De bedoeling van dit vel- 
doiiderzoek was na te gaaii in welke effecten het PRESTI-programma 
heeft geresulteerd (1) bij de betrokken federaties en beroepsvereni- 
gingen en (2) bij de uiteindelijke doelgroep, met name de Vlaamse 



KMO. Tevens werd gepeild naar de inanier waarop in de toekomst 
dergelijke initiatieven nog meer effectief kinnen worden aangepakt, 
ten einde te resulteren in een maximaal effect naar de beoogde doel- 
groepen toe. 

Het veldonderzoek dat met het oog op deze doelstellingen werd 
uitgevoerd, bestond uit de volgende luiken. 

(l) Eerst en vooral werden, met de medewerking van het PRESTI- 
secretariaat, alle documenten, verslagen en rapporten die in het 
kader van de verschillende PRESTI-projecten het daglicht zagen, 
grondig doorgenomen ei1 geanalyseerd, ten einde een goed beeld 
te krijgen van de verschillende PRESTI-activiteiten. Deze ana- 
lyse vond plaats tijdens de zoiner van 1997. 

(2) Vervolgens werden stelselmatig alle federaties en beroepsvereni- 
gingen geïnterviewd die bij het PRESTI-programma betrolken 
waren, en dit per PRESTT-project waarbij ze betrokken waren 
(sommige federaties en beroepsverenigingen waren bij meer dan 
één PRESTI-project betrokken). Dit leidde tot het opmaken van 
32 fiches, één per federatie, die een overzicht geven van de voor- 
naamste activiteiten, realisaties, succesfactoren én knelpunten 
die ervaren werden bij de uitvoering van het PRESTI-project. 
Daarnaast werden twee "opvallend afwezige" federaties geïnter- 
viewd, om eventuele verklaringen voor de afwezigheid van deel- 
name aan activiteiten zoals PREST1 op het spoor te komen. 

(3) Tot slot werd een uitgebreide schriftelijke enquête georganiseerd 
naar 3860 KMO's uit de sectoren die bij het PRESTI-programma 
waren betrokken. Daartoe werd een vragenlijst-batterij ontwik- 
keld waarbij rekening werd gehouden met de sector-specificiteit 
van de te bevragen KMO's. De ontwikkelde vragenlijsten inoes- 
ten immers toelaten om, via een diversiteit aan invalshoeken, een 
gevalideerd beeld op te bouwen van de impact die het PRESTI- 
prograinma gehad heeft bij de uiteindelijke doelgroep, te weten 
de Vlaamse KMO. Naar representativiteit toe werd eveneens een 
uitgebreide non-respons analyse georganiseerd. 

In totaal stuurden 743 KMO's een ingevulde vragenlijst terug bin- 
nen de tennijn die voorzien werd voor de datacollectie (d.i. 19.3% 
responsgraad tegen 8 januari 1998). Op basis van hun betrokkenheid 
bij het PRESTI-project voor hun sector werden deze respondenten in 
drie groepen ingedeeld. Deze drie groepen liggen aan de basis van de 



meerderheid van analyses die in het onderzoek werden uitgevoerd. 
Ze vormen de kern voor het in ltaart brengen van liet PRESTI- 
"effect." 

Actieve i.espondenten (44%) hebben actief deelgenomen aan min- 
stens één PRESTI-activiteit, zoals infosessies en studiedagen, én zijn 
bovendien in het bezit van een PRESTI-handleiding. 

De controlegroep (29%) bestaat uit deze respondenten die nog 
nooit van PRESTI hebben gehoord en er dus ook op geen enkele 
manier bij betrokken waren. De controlegroep vormt het ankerpunt 
vocr vergelijkvcde ar,z!yses inzake het effect ~a11 PRESTI bij de 
andere responscategorieën. 

In de categorie passieve respondenten (27%) worden die onderne- 
mingen ingedeeld die niet tot de controlegroep behoren, maar ook niet 
echt bij de uitgesproken actieve categorie k~inilen ingedeeld worden. 
Hiertoe behoren dan ook drie verschillende groepen respondenten: 

e een relatief kleine groep van respondenten die weliswaar actief 
hebben deelgenomen aan een PRESTI-activiteit, doch niet be- 
schikken over een PRESTI-handleiding; 

e een groep respondenten die niet hebben deelgenomen aan een 
PRESTI-activiteit, maar wel de handleiding hebben ontvangen; en 

e een groep respondenten die niet hebben deelgenomen aan een 
PRESTI-activiteit én geen handleiding hebben ontvangen, doch wel 
reeds van PREST1 hebben gehoord eidof er mee vertrouwd zijn. 

Deze groepsindeling der respondenten laat toe na te gaan in welke 
mate de "actieve" ei1 de "passieve" respondenten zich, onder invloed 
van h~iil betrokkenheid bij het PRESTI-programma, differentieel heb- 
bei1 ontwikkeld ten opzichte van het ankerpunt gevormd door de con- 
trolegroep. Dit is noodzakelijk als we willen nagaan welk het pre- 
ciese effect van het PRESTI-programma is. 

Naast deze drie groepen wordt in de analyses steeds nagegaan in 
welke mate er grpootte-efecten in de resultaten optreden. Immers, 
hoewel PREST1 bedoeld was voor KMO's, stelden we vast dat ook 
een aantal onderneiningen met ineer dan 100 werknemers (100-250 
wkn) via het PRESTI-programma werden bereikt. Vandaar de nood- 
zaak rekening te houden met mogelijke grootte-invloeden. 

Tot slot, om de representativiteit van de beltomen antwoordprofie- 
len te toetsen werd een uitgebreide non-respons analyse uitgevoerd 
(een steekproef van 557 KMO's werd schriftelijk benaderd met een 



terugfax-formulier, een steekproef van 449 KMO's werd telefonisch 
gecontacteerd). Uit deze analyse kon !ziet worden afgeleid dat er een 
systeniatisclie iioii-respons optrad omwille van het feit dat de niet- 
respondenten significant iniiider met inilieu zouden zijn begaan dan 
de respoiidenteii. Voldoende argumeiiten dus oin de responsgroep als 
"represeiitatief' te beschouwen voor de originele steekproef; althans 
voor wat inilieuprobleinatiek betreft. 

Op basis van de infonnatie beltoineii via de federaties en de 
beroepsverenigingen, eveiials op basis van de antwoordperceiitages 
uit de schriftelijke bevraging kunnen we de volgeiide extrapolatie 
malten voor wat betreft het bereilt van het PRESTI-prograinina naar 
de beoogde doelgroep van ondernemingeii toe. Uiteraard betreft het 
een indicatieve schatting, die eerder een beeld geeft qua grootte-orde 
van het bereilt dan het exacte bereik wil vastleggen. 

We definiëreii "bereik" hierbij als die groep van ondernemingen 
die nict cnltcl "gchoord" hebben van hct PRESSI-programma, maar 
die boveiidieil deelgeiiomeil hebben aai1 een informatiesessie enlof 
die een PRESTI-handleiding in hun bezit hebben. Ondernemingen 
die enkel gehoord hebben vaii PRESTI, inaar dus niet deeliiaineil aan 
een informatiesessie én evenmin een handleiding i11 liuii bezit heb- 
ben, worden dus niet tot het bereilt gerekend. 

De contacten met de federaties hebben aangetoond dat een groep 
van 4340 onderneiningen werd bereikt via deelnaine aan informatie- 
sessies en studiedagen. Zij vormen, op basis van onze definitie, een 
eerste coinponeiit van het totale PRESTI-bereik. 

Daarnaast werd een populatie vaii 40504 ondernemingen geïdenti- 
ficeerd die niet aai1 informatiesessies of studiedagen heeft deelgeilo- 
men, doch die wel potentieel kon bereikt worden door het PRESTI- 
prograinnia. 

Uit de responsgroep (743 ondernemingen) weten we dat 723 
onderneiningen ltoiideil toegewezen worden aan de drie groepen: 
respectievelijk de actieve respoiidenten, de passieve respondenten en 
de controlegroep. Vaii deze 723 respondenteii werden er 363 bereikt 
via een infoi~natiesessie of studiedag. Zij behoren dus tot de popula- 
tie vail 4340 ondernemingen beschreven iii de vorige paragraaf. Dit 
betekent dat het saldo van 360 ondernemingen behoort tot liet uili- 
versuin vali 40504 oiiderneiningen die potentieel via het PRESTI- 
prograinina konden worden bereikt. 

Van die 360 ondernemingen behoren er 206 (57.2%) tot de contro- 
legroep; terwijl de overige 154 onderneiningen (42.8%) op de hoogte 



zijn van het PRESTI-programma. Van deze 154 oiidenleiningen bezit 
63% een handleiding. Dus, op 360 respondenten die tot het potentieel 
bereik behoren, zijn er 98 (27%) die bereikt werden met een handlei- 
ding. Een groep van 56 ondernemingen (16%) heeft wel gehoord van 
PRESTI, doch is niet in het bezit van een handleiding en kan dus 
(volgens oilze definitie) niet in de extrapolatie worden opgenomen. 
Aldus komen we tot de volgende indicatieve extrapolatie. 

Op een universum van 40504 potentieel te bereiken ondernemin- 
gen, heeft 42.8% (of 17336 ondernemingen) op basis van de verde- 
ling in de responsgroep gehoord van het PRESTI-programma. De 
verdere analyse van de vragenlijsten heeft aangetoond dat hiervan 
63% in het bezit is van een handleiding (of nog, 10922 ondernemin- 
gen). Deze 10922 ondernemingen vormen, volgens de gehanteerde 
definitie van "bereik," de tweede component in de bereiksextrapola- 
tie. 

Op basis van de som van heide componenteii leiden we een totaal 
bereik van 4340 + 10922 ondernemingen af, hetzij 15262 onderne- 
mingen. Deze extrapolatie wordt verder gevalideerd wanneer we 
rekening houden met het aantal handleidingen dat, voor alle PRESTI- 
projecten samen, werd gedrukt en verspreid. 

Tot zover een overzicht vaii het doel en de aanpak van de PMSTI- 
effectizieting, evenals een indicatieve extrapolatie van het bereik var1 
het PRESTI-programma. Wat zijn nu de beltoinen resultaten naar 
effectiviteit van PREST1 toe? 

111. RESULTATEN VAN DE INTERVIEWS MET FEDERATIES 
EN BEROEPSVERENIGINGEN 

Uit de interviews bleek dat de meeste federaties reeds met milieu 
bezig waren vooraleer PREST1 van start ging. Voor de ene federatie 
was deze betrokkenheid echter reeds verder gevorderd dan voor de 
andere. Sommige federaties stelden dat ze nog in de sensibiliserings- 
fase zateil, terwijl andere dan weer een duidelijke visie op de milieu- 
problematiek bij hun leden hadden. Alleii zijn er echter van overtuigd 
dat ze niet ineer kunnen en inogen achterblijven met betrekking 
tot milieuzorg en preventie. Globaal genomen werd het PRESTI- 
programma door de diverse federaties als positief geëvalueerd. De 
motivatie om aan een PREST1 project deel te nemen bleek vooral 
te liggen in de overtuiging dat de ltloof tussen de "letter" van de 



milieuwetgeving en de concrete inilieuprobleinen van de KMO te 
groot is. 

In tegenstelling tot de overheidsregleinenteringen, die door hun 
veelheid eerder een ontmoedigend effect hebben, was PREST1 in de 
ogen van de federaties een positief initiatief, dat in de huidige fase 
vooral een infonnatief karalcter had. De bedoeling van PREST1 was 
immers oin de KMO's in te lichten inzake preventie en het nemen 
van mogelijke inilieuinaatregelen. Alle federaties zijn ervan over- 
tuigd dat hieraan een grote nood bestaat. Initiatieven zoals PREST1 
helpen KMO's om op een ineer gestructureerde wijze de bomen door 
het bos te zien. Naast het informatieve luik speelden uiteraard ook 
nog andere motieven mee. 

Zo bleek het verbeteren van het imago van de sector inzake milieu- 
vriendelijkheid voor een aantal federaties ook mee te spelen in de 
beslissing om aan het PRESTI-programma deel te neinen. Het feit dat 
bedrijven die investerer! in milieu 7ich in een concurrentieel moei- 
lijke positie bevinden in vergelijking met bedrijven die (vooralsnog) 
niet in orde zijn met milieuvergunningen, levert het bewijs dat 
inspanningen voor een "positieve" milieu-benadering dreigen discri- 
minerend te werken, en wel in het nadeel van ondernemingen die 
zich in orde willen stellen met de milielireglementering. Immers, 
degenen die zich niks aantrekken van milieureglementen hebben, 
weliswaar tijdelijk, een kostenvoordeel dat de overlevingsltansen van 
"correcte" ondernemingen negatief beïnvloedt. Dit was voor som- 
mige federaties dan ook een belangrijk signaal dat diende als rechtst- 
reekse aanleiding tot deeliiaine aan een PRESTI-project 

Federzrties tiie deze positieve eflecte~i 
expliciet anrzgegeven hebben 1 

Systeinatisereii vali hct wcrlc op vlak van 
milieu 

Verhoging vaii het keimisiiivcau inzake 
iiiilieuwetgeving 

Naleviiig vaii dc milic~~wetgcviiig cn 

1 Febeltex, VVI-VOV 1 
1 VEBIC, ABAS l 

CBB-UBB, ABAS, NVS-NVP -1 

l 1 Meester-Mannerbewerl~ers i.s.m. VCB 1 

sensibiliseritig omtrent de basisverplichti~igen 

Verhoging vali liet kennisniveau iiizakc 
prcventiemaatregelen 

FETRA, NVS-NVP, Fcchiplast, Kotiirikli.jke 
Bond der Mecstcr-stceiihouwers, i.s.111. 

Coiicretiseren en toepassen vali 
milieumaatregelen in de sector 

Febelgra i.s.m. F E T M  
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Sensibiliseriiig vaii de sector inzake 
n~ilieuprobleniatick 

Bereik vaii eeii doelgroep die anders niet 

Fenavian, Febelliout, Federauto, VECAR, 
Schilders, Fabrimetal, ABAS,VVl-VOV, 
VVT, VCB-FABA, FVSBNACEBO, IVP. 
BVR, BFAW 

I Naveinetaal 

Beterc contactcri met de overheid, aan tafel BELGAPOM, Federatie der Vrije Meestci- 
bieiigeil vuil de belanghebbende11 scliilders, NACEBO en VCB 

beieikt wordt 

Versiiclde ontwikkeling van tcchiiische 
verbeteringeil 

VGB 

Uit de interviews met twee opvalleild afwezige federaties bleek 
verder dat de beslissing tot niet-deelname aan het PRESTI- 
programma, althans voor de twee geïnterviewde federaties, in 
grote inate is toe te schrijven aan het feit dat er in het verleden 
reeds verregaande acties en projecten inzake inilieuproblematiek 
binnen hun respectievelijke sectoren ondernomen waren. Niet- 
deelname aan het PRESTI-programma betekent in dit geval dus 
niet dat de opvallend afwezige federaties hopeloos achterop hiil- 
lteii inzalte de aanpak van de milieuprobleinatiek binnen hun sec- 
tor. Integeildeel, de "afwezigen" bescliouwden zichzelf eerder als 
voorlopers. De door de federaties en beroepsverenigingen expli- 
ciet aangehaalde positieve effecten van het PRESTI-prograinma 
worden in bovenstaande tabel sameilgevat. Deze aangehaalde 
effecten zijn uiteraard ook een indicatie van de mate waarin een 
sector al dail niet reeds ver gevorderd is inzalte de aanpalt van de 
milieu-problematiek. 

Zoals blijkt uit deze tabel, ligt de iiadnilt, naast sensibilisering en 
bewustmaking, i11 sterke inate op het "praktische" en het "bruik- 
bare." Het nemen van ltleiile, concrete stappen, eerder dan grote 
sprongen wordt door de overgrote meerderheid vaii de federaties en 
beroepsverenigingen als cruciaal ervaren, zeker daar waar het 
KMO's betreft. Het PRESTI-programma, door zijn concrete aan- 
pak, heeft daar zeker toe bijgedragen. Bij herhaliilg en opvolging 
va11 PREST1 moet dail ook zeker met deze positieve invloed van het 
inereinei~talisme naar KMO's toe rekening worden gehouden. Dit 
blijkt ook uit de "tevredeilheidsaiialyse" van de federaties en 

De federatie en de sector zelf op de lioogte 
brengen 

Laiidsbond van de Beenhouwers ei1 
spekslagers, BELGAPOM 



beroepsverenigingen met betrekking tot de door hen ingerichte acti- 
viteiten. 

De handleiding werd door allen zonder uitzondering als een posi- 
tieve actie ervaren. De resultaten van de infosessies en de studieda- 
gen, daarentegen, werden vaak op geinengde gevoelens onthaald. 
Ook de uitdrukkelijke wens van OVAM oin niet-leden van de federa- 
ties bij het PRESTI-programma te betrekken, werd op geinengde 
gevoelens onthaald. De federaties gaven hieromtrent zelf toe dat zij 
waarschijnlijk niet het meest geschikte kanaal vollilen 01-11 niet-leden 
te bereiken. Tot slot werd gepeild naar de werking van de inilieu- 
loketfunctie binnen de federatie of beroepsvereiliging. Alhoewel men 
zich in ineerderlieid bemist was van liet potentiële belang van derge- 
lijke dienstverlening, stelleti we toch vast dat ook hier de gebniiksiil- 
tensiteit verschilt in functie van de stand van zakeii en de mate 
waarin men reeds ver gevorderd is inzake milieu binnen de respec- 
tievelijke sectoren. 

In de interviews werd ook gepeild naar de probleeinpunten die 
door de federaties ervaren werden tijdens de uitvoering van het 
PRESTI-project. Hierbij werden zowel de problemen beschouwd 
die de federaties zelf ondervonden als de knelpunten die volgens de 
federaties bij de bedrijven tot uiting kwainen. De nadruk bleek 
vooral te liggen op de kloof die soms bestaat tussen de overheid, 
enerzijds, en het bedrijfsleven, anderzijds. 'Fevens werden door de 
federaties suggesties voor oplossingen van deze probleempunten 
aangebracht. 

Zo verwezen een aantal federaties naar hun beperkte oinvang, 
wat leidt tot een gebrek aai1 kritische inassa oin milie~iproblema- 
tiek professioileel op een continue basis aan te paliken. Initiatieven 
zoals PREST1 geven hierbij uiteraard een duwtje in de rug. 
Bovendien worden de federaties en beroepsverenigingen gecon- 
fronteerd inet het feit dat ook zij hun leden dienen te overtuigen 
van het belang aandacht te hebben voor milieuzorg en preventie. 
Hierbij worden ze geconfronteerd met een aantal barrières zoals 
het feit dat onderneiningen de kostprijs van milieuzorg en preven- 
tie vaak als hoog percipiëren, en dus als een aanslag op hun con- 
currentiepositie ervaren. Ook aspecten van geheimhouding en con- 
fideiltialiteit bij hun leden spelen de federaties soins parten naar 
milieubeleid toe. Tot slot pleiten alle federaties en beroepsvereni- 
gingen ervoor milieudenken en economisch denken niet al te sterk 
van elkaar los te koppelen. Milieumaatregelen zijn zeker gewenst, 



doch het moet ecoiioinisch draagbaar blijven voor de KMO. In die 
optiek wordt dan ook gepleit voor een coizstructieve wisselwerking 
tussen overlieid en bedrijven inzake nzilieuprobletziatiek. Een 
"positieve houding" teil aanzien van milieu langs bedrijfskant en 
een "realistische liouding" ten aanzien van economisclie haalbaar- 
Izeid aan de zijde van de overlieid, zijii twee noodzakelijke voor- 
waarden oin dergelijke constructieve dialoog ei1 wisselwerking te 
onderbouwen. 

Zoals gesteld werd 19% van de uitgestuurde vragenlijsten (743 op 
3860) binnen de responstennijii (afsluitingsdahiiii: 8 jan~iari 1998) 
teruggestuurd. De 3860 ondernemingen voimden een toevallige en 
gestratifieerde steekproef uit dc populatie van ondernemingen die 
door het PRESTI-programma werd geviseerd. Aldus waren de 3860 
originele ondernemingen in elk geval een representatief staal voor de 
beoogde populatie van I<M07s. Uiteraard staat een responsgroep van 
743 onderneiningeii niet garant voor het feit dat de initiële steek- 
proefrepresentativiteit kan worden doorgetrokken tot op niveau van 
de uiteindelijke respoizsgroep. Vandaar de inspanningen om een noii- 
respons analyse uit te voeren. 

Uit deze analyse kon liiet worden afgeleid dat er een systemati- 
sche vertekening optrad tussen respondenten en niet-respoiideiiten. 
Met andere woorden, de 743 respondenten zijn (voor wat betreft de 
gehanteerde controle-criteria) niet significant verscliillend van de 
originele steekproef van 3860 ondernemingen. Dit bevestigt het 
vertrouwen in de veralgeineeiibaarlieid van de hierna beschreven 
oiiderzoeksresultaten. Zoals reeds vermeld, werd de responsgroep 
verder ingedeeld in groepen "actieve," "passieve," ei1 "controle" 
respondenteti, teneinde de meting van mogelijke aan PREST1 toe 
te sclzrijven effecten te verfijnen. Wat zijii nu de bekomen resulta- 
ten? 

A. Eeryste contact met PRESTI 

In onderstaande tabel is aangegeven langs welke kanalen de respon- 
denten voor het eerst in contact gekomen zijn met het PRESTI- 
project2 (N=527). 



/ Tjpe contact Aantol 

collega's 34 

vakblad 99 
iiifoblaadje van dc federatie 239 

voordrachtllezing 102 

uitnodiging voor de studiedagen 257 
iilond-aan-mondreclame 5 

de gewone pers 17 

andere publicaties 

andere 

Globaal genomen blijken de twee belangrijkste kanalen waarlangs 
oiidenieiningeii met PREST1 in contact zijn gekomen het infoblaadje 
van de federatie (45.4%) en de uitnodigingen voor de shdiedagen 
(48.8%) te zijn. Uitgesplitst naar actieve versus passieve responden- 
ten krijgen we een iets meer gedifferentieerd beeld: 

Type conitrct 

collega's 

vakblad 

infoblaadje van de federatie 

voordraclitllezing 

uitnodiging voor de studiedagei1 

inond-aan-mondreclame 

de gewone pers 

andere publicaties 

andere 

Aantal % Aantal % 

Hienlit blijkt dat actieve respondenten vooral inet PRESTI in con- 
tact zijn gel<onien via de infoblaadjes van de federaties (44.7%) en 
uitnodigingen voor de studiedagen georganiseerd door de federatie 
(60.7%). Voor de passieve respoildeiiten blijkt, naast het infoblaadje 
van de federatie (46.9%) en de uitnodiging voor de studiedagen 
(29.9%), ook het vakblad (30.9%) een belangrijk coiitact-kaiiaal te 
zijn. 



B. Evaluatie en gebruik van de handleiding 

Het ontwerp en de verspreiding van de sector-specifieke haiidleiding 
inzake milieuzorg en preventie was één van de belangrijke acties die 
door elke federatie in het kader van het PRESTI-project dienden te 
worden ondernomen. Van de respondenten die aan één of meerdere 
PRESTI-activiteiten hebben deelgenomen, bleek 88% i11 het bezit 
van een handleiding. Voor de respoi~denten die niet actief hebben 
deelgenomen aan een door de federatie georgai~iseerde PRESTI- 
activiteit, bleek 63% in het bezit van een handleiding. Het aantal 
respondenten dat de handleiding ongevraagd toegestuurd kreeg en zij 
die de handleiding uitdrukkelijk hebben aangevraagd, is ongeveer 
gelijk aan elkaar voor de diverse responsgroepen. 

Een extrapolatie-oefening op basis van het percentage "passieve" 
respondenten in het bezit van een handleiding, gekoppeld aan de door 
de federaties en beroepsverenigingen gedrukte én verspreide aantal- 
len handleidingen, laat toe te stellen dat ongeveer l op 2 onderne- 
mingen die niet actief aan één of meerdere PRESTI-activiteiten heb- 
ben deelgenomen maar die wel door de federatie konden worden 
bereikt, in het bezit zijn van een handleiding. Dit vertegenwoordigt 
een toch wel aanzienlijke penetratiegraad. 

Wanneer we anderzijds dieper ingaan op de reden waarom toch 
nog een belangrijk percentage respondenten niet in het bezit is van 
een handleiding, dan blijken een gebrek aan informatie en kennis 
omtrent de beschikbaarheid van de handleiding de voornaamste oor- 
zaken te zijn. Bij toeltomstige initiatieven is er m.a.w. nog wel ruimte 
voor verbetering naar informatiedoorstroining toe, al wijzen de fede- 
raties er terecht op dat ook de KMO zelf over een minimale aandacht 
en interesse (lees: absorptievermogen) voor milieu-aangelegenheden 
dient te beschikken, wil men met initiatieven zoals PRESTI verdere 
successen boeken. 

Een maat voor de kwaliteit van de haiidleiding werd oiitwildteld. 
De handleiding werd, iil het algemeen genomen, positief geëvalueerd 
(gemiddelde score van 3.8 op een schaal van l tot 5) .  Er was geen 
enkel verschil in evaluatie van de handleiding tussen actieve en pas- 
sieve respondenten. 

Er werd ook geen verschil in evaluatie gevonden als we de respon- 
denten classeerden op basis van het nut dat PRESTI voor hun onder- 
neming heeft gehad ("het heeft onze ogen geopend" / "het heeft ons 
een dztwtje in de rug gegeven" / "het was een bevestiging dat we 



reeds ver gevorder-d zijn '7). De evaluatie van de handleiding door 
bedrijven die PREST1 zageil als een project dat bevestigde dat ze 
reeds ver gevorderd waren inzake milieuinaatregelen was iets, doch 
niet significant, hoger (3.89) dan voor bedrijven die PREST1 zagen 
als een project dat hun bestaande inilieu-acties een duwtje in de rug 
heeft gegeven (3.75) en bedrijven die vonden dat PREST1 hun ogen 
geopend heeft voor het belang van milieupreventie (3.74). 

Bovendien bleek de evaluatie van de handleiding ook liiet afhan- 
kelijk te zijn van de mate waarin ondernemingen tijdens de laatste 
twee jaar specifieke inspanningen op milieugebied hebben geleverd. 
Het is dus niet zo dat bedrijven die de afgelopen twee jaar relatief 
ineer of minder specifieke milieumaatregelen hebben genomen de 
handleiding systematisch als beter of minder goed evalueren. 

Tot slot bleek ook dat onderneiniiigen die actief hebben meege- 
werkt aan het opstellen van de handleiding, de kwaliteit hiervan niet 
systeinatisch hoger inschatten dan overige ondernemingen. 

De handleiding bleek ook homogeen, over de verschillende secto- 
ren heen, als positief geëvalueerd te worden. Voor alle sectoren lag 
de gemiddelde evaluatie van de handleiding tussen 3.14 en 4.22. 

De l~andleiding bleek, tenslotte, wel significant als beter geëvalu- 
eerd te worden door kleine bedrijven (5 100 werkneiners) dan door 
grotere (> 100 werknemers). Voor de kleinere ondeniemingen 
bedroeg het geiniddelde 3.86, terwijl de gemiddelde evaluatie van de 
handleiding voor de grotere bedrijven 3.67 bedroeg (t=2.772; 
p<O.01). Dit verschil was nog groter wanneer we bedrijven met min- 
der dan 10 werknemers vergeleken met bedrijven met meer dan 10 
werkneiners. Voor bedrijven met ininder dan 10 werknemers bedroeg 
de geiniddelde score 3.98, terwijl dit voor bedrijven met ineer dan 10 
werknemers 3.69 was (f=4.443; p<O. 001). We kunnen dus besluiten 
dat de handleiding in ieder geval voor kleinere bedrijven een uiterst 
nuttig mogelijk werkiiistrumeni blijkt te zijn. 

Tot slot bleek de handleiding ook systematisch als beter geëvalu- 
eerd te worden naannate de algeinene dienstverlening door de fede- 
ratie als beter geëvalueerd werd ( ~ 0 . 3 1 2 ;  p<0.001). 

Een maat voor het gebsuik van de handleiding werd ontwikkeld. 
De gemiddelde score voor het gebniils van de handleiding is 3.29 (op 
een schaal van 1 (minimum) tot 5 (maximum)). Opnieuw werd er 
geen verschil gevonden tussen actieve en passieve respondenten. 

De mate van gebsuik van de handleiding bleek ook hier niet afhan- 
kelijk te zijn van de mate waarin ondernemingen tijdens de laatste 



twee jaar specifieke iiispaimiiigeii op milieugebied hebben geleverd. 
Opnie~iw was het dus niet zo dat bedrijven die de afgelopen twee jaar 
relatief ineer of minder specifieke inilieumaatregelen hebben genomen 
in ineer of mindere mate gebruik hebben gemaakt van de handleiding. 

De handleiding bleek wel sigiiificant meer gebniikt te zijn in 
bedrijven inet niinder dan 100 werkneiners (gemiddeld gebruik van 
3.35) daii in bedrijven met meer dan 100 werknemers (gemiddeld 
gebruik van 3.18) (t=l.803; p<O. l). De doelgroep die door PREST1 
beoogd werd - bedrijven met minder dan 100 werkneiners - blijkt 
dus wat dit aspect betreft inderdaad bereikt geweest te zijn. 

Als we een onderscheid maken tussen bedrijven met minder dan 
10 werknemers en bedrijven met meer dan 10 werknemers blijkt dit 
verschil in de mate van gebruik vali de handleiding iiog groter te zijn. 
De gemiddelde score voor de mate van gebruik van de handleiding 
bedraagt voor bedrijven met minder dan 10 werknemers 3.55, verge- 
leken met 3.13 voor bedrijven met meer dan 10 werkneiners 
(t=4.2 73; p<O. 001). 

In tegenstelling tot de evaluatie van de handleiding vonden we 
voor de mate van gebruik van de handleiding wel degelijk een ver- 
schil tussen respondenten als we deze classeren op basis van het nut 
dat PREST1 volgens hen voor de eigen onderneming heeft gehad 
(F=3.038; p<O. 05). De gemiddelden voor de drie categorieën zien er 
als volgt uit: 

"het heeft onze ogen geopend voor het 3.07 
belang van milieupreventie" i 

NUT VAN PRESTI VOOR DE EIGEN 
ONDERNEMNG 

"het heeft onze bestaande milieu-acties 
terzalce een duwtje in de rug gegeven" 1 

MATE VAN GEBRUIK 
VAN DE HANDLEIDING 

(gemiddelde scol-e) 

/ "het bevestigde dat we reeds ver gevorderd 1 
/ zijn inzake milieumaatregelen" 1 1 

Bedrijven die vonden dat PREST1 hen de ogen heeft geopend voor 
het belang van milieupreventie blijken m.a.w. in mindere mate 
gebruik te hebben gemaakt van de handleiding dan bedrijven voor 
wie PRESTI een duwtje in de rug beteltende of een bevestiging dat 
men reeds ver gevorderd was inzake milieumaatregelen. 



De mate van gebruik van de handleiding bleek ook significant te 
verschillen tussen de verschillende sectoren. De gemiddelde mate 
van gebruik van de handleiding lag voor alle sectoren tussen 2.15 en 
3.90. Een overzicht van sectoren waar de mate van gebniik van de 
handleiding relatief laag (gemiddelde score < 3) en relatief hoog 
(gemiddelde score > 3) ligt, wordt gegeven in de volgende tabel: 

MATE VAN GEBRUIK VAN DE HANDLEIDING PER SECTOR 
(gemiddelde score) 

( pre015 (industrie van verven) ( pre006 (houtvenverkende nijverheid: plaat) 1 

pre003 (havensector) 

ie01 9 (bouwaannemers) pre008 (garagesector) 
--p -- -- -- -- 

pre027 (industriele inetaalvenv. pre010 (bakkers) 
nijverheid) 

pre005 (houtvenverl<ende 
nijverheid: verpak) 

pre004 (houtverwerkende nijverheid:meubel) 

( pre037 (aardappelhandelaars) 1 pre014 (slagers) 1 

pre029 (kunstofvenverkende 
nijverheid) 

/ pre03 1 (nibbersector) 

pre0 l 7  (slachthuizeil) 

pre012 (schrijnwerkers) 

pre0 l3  (brouwerijen) 

I I pre018 (grafische sector) 1 
pre020 (groentevenverkeilde bedrijven) 

pre02 1 (schilder-woniilginricliters) 

I / pre022 (wegenwerken) I 

i pre0241025/026 (ind~istriële metaalverwerking) 

pre030 (verzorgingsinstellingen) 

I 1 pre033 (textielsector) I 
/ pre034 (papiersector) 

pre035 (inetaalverwerl<ende ambachten) 

pre036 (carrosseriesector) 

pre038 (metaalhandel) 



Een positieve vaststelling die we hieruit kunnen maken is dat in de 
sectoren die îypisch gekenmerkt worden door éénmanszaken of 
ondernemingen met ininder dan 10 werknemers liet gemiddeld 
gebruik van de liandleiding relatief hoog ligt. 

Verder detail-onderzoek toont aan dat de hoofdstukken oin- 
trent preventie en de hoofdstukken omtrent afvalinzameling en 
afvalverwerking in erg grote inate geraadpleegd werden. Ook de 
hoofdstukken over milieuzorg en milieuwetgeving konden op 
veel belangstelling rekeilen. De concrete hulpmiddelen zoals 
checldists en werkbladen, voor zover deze in de diverse handlei- 
dingen waren opgenoinen, werden echter in iets mindere mate 
gebruikt. 

Wat de diffusie van de handleiding betreft, blijft deze in sterke 
mate beperkt tot de milieuverantwoordelijke en de directie van de 
onderneming. 

C. D e  informatiesessies 

Door de federaties en beroepsverenigingen werden verschillende 
informatiesessies (studiedagen, . . .) georganiseerd, In het totaal waren 
321 respondenten aanwezig op een of andere infonnatiesessie. De 
motieven oin deel te nemen aan dergelijke infosessies, worden in 
onderstaande tabel weergegeven. 

/ Motiefom deel te nemen aan een ir?fosessie 1 Percentage 1 
/ informatie rond milieuwetgeving krijgen 1 60.3% 1 
iilformaiie krijgen om maatregelen te nemen voor 5 1.6% 
concrete bedrijfsproblemen inzake milieu 

een verdere verd~~idelijking van de PRESTI- l 49.1% 
handleiding laijgen 1 

I de toepasbaarheid van de handleiding op onze 1 44.7% I 
/ concrete situatie toetsen 1 1 
I voorbeelden van collega's krijgen 1 36.3% 1 

/ eerste I<enilismal<ing met milie~iproblernatiek I 20.3% 1 
het milieuvriendelijk imago van ons bedrijf ~iitdi-agen 

/ een confrontatie aangaan inei expeiten op gebied van 1 17.5% I 

22.2% 

22.2% 



Uit deze tabel kunnen we opmaken dat 60% van de deelnemende 
bedrijven op zoek was naar ineer informatie omtrent de milieuwetge- 
ving. Dit vormt het hoofdmotief. Meer dan de helft van de deelne- 
inende bedsijven (51.6%) was ook op zoek naar infonnatie omtrent 
mogelijke oplossingen voor specifieke milieuprobleinen binneii het 
eigen bedrijf. Voor bijna de helft van de deelnemende bedrijven 
(49.1%) was ook een verdere verduidelijking van de PRESTI- 
handleiding krijgen een belangrijke reden om deel te nemen aan een 
iiifosessie. 

Uit het feit dat "eeii eerste keiliiisinakiilg met milieiiprobleina- 
tiek" slechts in 20% van de gevallen een inotief bleek te zij11 kan 
men opinaken dat het overgrote deel van de aanwezigen wel dege- 
lijk reeds op de hoogte was van de milieuprobleinatiek in het alge- 
meen. 

Globaal gezien werden de infosessies door de deelnemers zeker als 
positief geëvalueerd, al konden er wel wat sectorverschillen wordeii 
gedetecteerd. Voor alle sectoren bedroeg de gemiddelde evaluatie van 
de infosessies echter ineer dan de inidschaal waarde 3, wat de balans 
zeker in positieve richting doet overhellen. 

D. Impact van het PRESTI-programnza 

De basisvraag van het hier gerapporteerde onderzoek is uiteraard: 
Heej? het PRESTI-programma enige vorm van impact gehad bij het 
activeren van preventieve maatregelen inzake milieu bij kleine en 
middelgrote ondernemingen? 

Bij het beantwoorden van deze vraag dienen we echter wel het 
nodige realisme aan de dag leggen. De mogelijke alternatieve invloe- 
den en verklaringen (zoals het toenemend milieubewustzijn in de 
maatschappij ei1 de evoluerende wetgeving) waarom ondernemingen, 
oiiafhailkelijk van PRESTI, toch in preventieve maatregelei1 inzake 
milieu zouden investeren kunnen imners niet over het hoofd worden 
gezien. Nochtans hebben we, bij de analyse van de vragenlijstanl- 
woorden, deze alternatieve invloeden, in de mate van het mogelijke, 
geneutraliseerd door hiervoor te controleren. 

De aanwezigheid van een controlegroep, die op geen enkele 
manier bij PRESTI betrokken was, speelt hierbij uiteraard een cru- 
ciale rol. Uit onze analyses blijkt immers dat de drie groepen, inet 
name actieve respondenten, passieve respondeiiten en de controle- 
groep, wat betreft hun situatie inzake inilieu-aangelegenheden, vóór 



het van start gaan van het PRESTI-prograinma niet significant van 
elkaar verschilden. De coiitrolegroep bestaat m.a.w. zeker niet uit een 
groep ondernemingen die op inilieuvlak significant "achterloopt" ten 
opzichte van de andere responsgroepen. Of nog, de drie groepen 
respondenten zijn qua uitgangspositie - bij de start van het PRESTI- 
programma - sterk met elkaar vergelijkbaar. Dit versterkt alleen maar 
het vertrouwen in de vaststelling dat huidige verscliillen tussen de 
drie responsgroepen ook verschillen in impact van PREST1 weerge- 
ven. 

Oin redenen van betrouwbaarlieid en validiteit werden verschil- 
lende impact-analyses uitgevoerd, gebrliikmakend van verschil- 
lende onderdelen van de vragenlijst. Telkens kwamen we tot con- 
vergente resultaten: ondernemingen die met PRESTI in contact 
kwainen (zowel actief als passief) hebben de laatste twee jaar op 
inilieuvlak significant beter gepresteerd dan de ondernemingen 
die tot de controlegroep behoorden. Het is in deze korte sainen- 
vatting oilmogelijlc in detail alle analyses te bespreken die in de 
studie werden uitgevoerd (zie Op. Cit.). Een greep uit de resultaten 
geeft echter een duidelijk inzicht in de impact die PREST1 heeft 
gehad. 

In de vragenlijst werd o.a. gepeild naar de mate waarin de respon- 
denten gedurende de laatste twee jaar concrete milieu-acties hebben 
ondernoineii. Op 733 respondenten die deze vraag correct hebben 
ingevuld, geven er 594 of 81% aan dat ze inderdaad concrete milieu- 
acties hebben ondernoinen gedurende de laatste twee jaar. Wanneer 
we verder kijken naar de drie groepen, niet name de actieve respon- 
denten, de passieve respondenten en de controlegroep, dan blijkt 
tussen deze groepen een statistisch significant verschil te bestaan 
qua activiteitenprofiel naar iililieu-acties over de laatste twee jaar 
(X2=47.95, p<0.001). 

Aanwezigheid van milieu-acties tijdens laatste twee jaar: 

Actieven Passieven Contuolegroep 

onder~~omen 

% dat in de laatste twee jaar 10.1% 16.9% 34.3% 
geen milieu-acties heeft 
ondernomen 



Uit deze tabel blijkt dat, wat betreft het nemen van milieu-acties gedu- 
rende de laatste twee jaar, de controlegroep, niettegenstaande het feit 
dat een meerderheid erkent milieu-acties te hebben ondernomen, toch 
achteroploopt in vergelijking  net de groepen die inet het PRESTI- 
programma in coiitact gekomen zijn. Het feit dat ongeveer 66% van 
de controlegroep milieu-acties heeft ondernomen duidt in elk geval op 
een bredere maatschappelijke tendens inzake milieu, die het PRESTI- 
programma duidelijk overstijgt. Vernielden we hierbij nogmaals dat 
de controlegroep niet noeinenswaardig van de actieve en passieve 
respondenten verschilde voor wat de pre-] 995 inilieu-activiteiten 
betrof, zoals gemeten aan de hand van het vragenlijst-instrument. 

Het verschil qua al daii niet ondernemen van milieu-acties tussen 
de actieve (89.9%) en de passieve respondenten (83.1%) is op zich 
niet statistisch significant. Het feit dat ineer dan 80% van de respon- 
denten die inet PRESTI in coiitact kwamen concrete acties heeft 
ondernomen, kan als een van de vele indicaties beschouwd worden 
van de impact van het PRESTI-progra~n~na. 

Voor elke federatie werden bovendien, op basis van de sectorstudie 
en de handleiding die in het kader van het PRESTI-project werden 
ontwikkeld, de prioritaire aandachtspunteii inzakc milieuzorg en pre- 
veiltie samengevat. Aan de hand van deze prioritaire aandachtspunten 
werd vervolgens per PIPESTI-project de vragenlijst op maat aangepast. 
Voor elke sector werd dan ook, per prioritair aandachtspunt, de vraag 
gesteld waar de respondent zijn onderneming situeerde (a) twee jaar 
geleden en (b) op het ogenblik van de enquêtering. Zo werd, per prio- 
ritair aandachtspunt, op een schaal van 1 tot 5 gepeild naar de stand 
van zaken in de onderneming betreffende het aandachtspunt twee jaar 
geleden versus vandaag. De l-tot-5 schaal zag er als volgt uit: 

De schaling wordt dus gekenmerkt door een toenemende intensiteit 
van inilieu-activiteit. Uiteraard verschillen de aandacl~tspunten per 

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

er wordt geen 

we z ~ j n  ons bewust van d ~ t  aandaclitspunt, inaar we hebben vooralsnog 
geen concrete acties ondernomen 

de analyse van mogelijke acties voor dit aandacl~tspunt is bezig 

concrete acties worden ondernoinen met betrekking tot dit aandachtspunt 

dit aandachtspuiit ---------l is opgelost 



sector, zodat inhoudelijke vergelijking van de scores weinig zinvol is. 
Uit onze analyses bleek echter wel dat de startscores - de waarden van 
de prioritaire aandachtspunten zoals de respondent-onderneming er 
twee jaar geleden voor stond - niet verschilden tussen de drie groepen 
respondenten die de kernfocus van deze effectmeting uitmaken. 

Wanneer we nu echter per respondent, per sector, en per prioritair 
aandachtspunt het verschil berekenen tussen de intensiteit van het 
prioritair aandachtspunt "vandaag" en de intensiteit van het aan- 
dachtspunt twee jaar geleden, dan bekomen we verschil- of A-scores. 
Indien deze A voor een specifiek aandachtspunt bij een bepaalde 
respondent de waarde "0" aanneemt, dan betekent dit dat er bij die 
respondent-onderne~ning geen verandering m.b.t. dit aandachtspunt is 
waar te nemen over de laatste periode van twee jaar. Een positieve A 
betekent dat er wel degelijk verbeteringsacties zijn ondernomen met 
betrekking tot het betreffende aandachtspunt. 

Het aantal prioritaire aandachtspunten dat per sector werd geïdenti- 
ficeerd was maximaal gelijk aan negen. Inhoudelijk verschillen deze 
uiteraard van sector tot sector, zoals reeds herhaalde malen gesteld. In 
het kader van de verschil-analyses die hierna worden gerapporteerd 
zijn deze inhoudelijke verschillen echter van weinig betekenis. 
Immers, om de impact van PKESTI na te gaan, volstaat het, mits de 
nodige controles, te onderzoeken welke de richting en de grootte is van 
de gedetecteerde A-waarden. De resultaten voor de betreffende A- 
waarden worden per responsgroep weergegeven in onderstaande tabel. 

Vergelijkende Variantie Analyse (AN0VA)-resultaten voor de A- 
waarden van de prioritaire aandachtspunten over de periode 1995-97 
over de 3 responsgroepen: 

I DELTA Actieven Alzova 
p-waarde 



Uit deze tabel blijkt duidelijk de verschillende mate van verbete- 
ring op de prioritaire aandachtspunten voor de drie responsgroepen. 
Het feit dat de controlegroep een positieve score noteert op nagenoeg 
alle A-waarden toont aan dat er onafhankelijk van het PRESTI-pro- 
gramina verbeteringsacties werden ondernon~en. Mei1 kan stellen dat 
de score van de controlegroep de "noimale" verbetering op de priori- 
taire aandachtspunten voorstelt, onafhankelijk van het PRESTI-pro- 
gramma. De verschillen tussen die "normale" verbetering op het vlak 
van de prioritaire aandachtspunten voor wat de controlegroep betreft 
en de verbeteringen die opvallen bij de groepen der actieve en pas- 
sieve respondenten, zijn echter voor het merendeel statistisch signifi- 
cant. Dit wijst erop dat de groepen der respondenten die bij PRESTI 
betrokkeil waren - hetzij actief, hetzij passief - een grotere toename 
in verbetering op vlak van de gedetecteerde prioritaire aandachtspun- 
ten laten noteren. 

Verdere analyses tonen bovendien aan dat de verschillen in toe- 
name van de prioritaire aandachtspunten tussen de actieve en de 
passieve respondenten nooit statistisch significant zijn. Het gevolg 
is dan ook dat we, op basis van de resultaten gerapporteerd in 
bovenstaande tabel, kunnen concluderen dat deze respondenten 
die betroltken waren bij het PRESTI-programma, zowel actief als 
passief, een sigilificailt hogere toename van verbetering op de 
voor hen prioritaire aandachtspunten qua milieuzorg en preventie 
rapporteren dan de controlegroep die niet met PRESTI in aama- 
lting is gekomen. Zoals bij elk survey-onderzoek is het uiteraard 
ook hier niet mogelijk "oorzaak" en "gevolg" eenduidig te onder- 
scheiden. 

Deze resultaten kunnen verder worden samengevat aan de hand 
van de volgende figuur op de volgende bladzijde. 

Tot slot werd bij deze effectmeting ook gepeild naar de invloed 
van onderneiningsgrootte op de zopas bekomen antwoorden en resul- 
taten. Geen enkel statistisch significant verschil kon worden gedetec- 
teerd. 

In de vragenlijst werd verder gepeild naar de mate van geschiktheid 
van een aantal kanalen via dewelke ondernemingen in de toekomst 
zouden kunnen geïnformeerd worden inzake milieuzorg en preven- 
tie. 



activiteiteiiprofiel vandaag 

Actief groep 

Passief groep 

>80%i heeft actie oiidemomen 
gemiddcldc A=O 9-10 

geen significante verschillen tussen beide groepen 

Controle grocp 
66% Iiceft actie ondenioilieii 

gemiddelde A=0.6 
significant vcrscliil met vorige groepen 

pre-PREST1 activiteitenprofiel 
actief = passief = controlegroep 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ver- 
schillende infonnatiekailalen die in de vragenlijst waren opgenomen. 
De gemiddelde score van geschiktheid - op een schaal gaande van 1 
(ongeschikt) tot 4 (uitermate geschikt) - voor de diverse informatie- 
kanalen is weergegeven per responsgroep. 

Sign. 

Handleidingen/check 
lists die men zelf kan 
toepassen 

met collega- 
ondernemers, op 
initiatief van federatie1 
beroepsorganisatie 

CONTROLE 
GROEP 

Valcbladeii uit de 3.01 
sector 

Regelmatige 3.20 
werkvergaderingen 

PASSIEF Kanalen 

3.13 

ACTIEF 

3.08 

2.90 

3.10 

2.90 

2.63 

l - 

12,s. 

P <  
0.001 

2.99 n.s. 



Telefonische 
adviesverleiiing van 
de federatie1 
beroepsoi-gaiiisatie 
inzake juridische 
aspecten van milieu 

Voorbeelden en 
deinonstraties van 
collega-onderneiners 

Telefonische 
adviesverlening van 
de federatie1 
beroepsorganisatie 
inzake het opstellen 
van vergunnings- 
aanvragen 

Telefonische 
adviesverlening van 
de federatie1 
beroepsorganisatie 
inzake de taken van 
milieucoördinator 

- 

Vooral handleidingen/checl<lists die ineil zelf kan toepasseil, ener- 
zijds, en vakbladen, anderzijds, worden zowel door actieve, passieve 
als controlegroep respondenten als geschikte ltailalen ervaren om op 
de hoogte gebracht te worden inzalte milieumaatregeleil. 

Actieve respondenten wensen echter vooral ook gebruik te maken 
van kanalen die ineer aansluiten bij de praktijk, zoals ervariilgsuit- 
wisseling inet collega-onderneiners in de vonn van regelmatige 
werkvergaderingen en demonstraties. Telefonische dienstverlening 
door de federatie inzake juridische aspecten van inilieu wordt zowel 

2.95 2.68 P <  
0.01 

n.s. 

consultants 

.. -- . .~ -. . . -. 

Telefonische 
dienstverlening bij de 
Vlaamse overheid 

Contacten en 
voorlichtingen door 
Vlaarnse Overheid 

Inschakelen van 
professionele 

- -~ -- 

2.76 

2.66 

2.84 

2.74 

2.44 

..~ 

2.56 

2.58 

2.39 

P = 
0.001 

n.s. 

2.30 



door actieven als passieven als geschikt ervaren. Op het gebruik van 
concreet toepasbare handleidingen/checklists en het vakblad na, 
ervaart de controlegroep voorbeelden e11 demonstsaties van collega- 
ondernemers en telefonische adviesverlening van de federatie inzake 
het opstellen van vergunningsaanvragen als meest geschikte kanalen. 
Voldoende siiggesties dus voor het ontwilkelen van nieuwe acties en 
activiteiten. 

V. BESLUIT 

Als algemene conclusie uit deze studie naar de impact van het PRESTI- 
programma kunnen we besluiten dat het PRESTI-programma, globaal 
genomen, aanspraak kan maken op een aantal duidelijke verdiensten. 
Zoals reeds aangehaald tijdens de conclusies uit de systematische 
intesviews met de diverse federaties en beroepsverenigingen die actief 
bij de uitvoering van het PRESTI-programma betrolcken waren, Inin- 
nen de (verdere, continue) sensibilisering van de leden en de niet- 
leden van de diverse deelnemende sectoren inzake inilieuproblematiek 
evenals de verhoging van het kennisniveau inzake preventiemaatrege- 
len, globaal genomen, als de belangrijkste verdiensten van PRESTI 
gezien worden. 

Uit de grootschalige schriftelijke enquête kunnen we bovendien 
besluiten dat de concrete uitvoering en impact van het PRESTI- 
programma ook een succes kan genoemd worden. Getuige hiervan 
zijn de volgende statistisch gevalideerde conclusies op basis van de 
schriftelijke enquête: 

e de verspreiding en de positieve evaluatie van de handleiding; 
de toch hoge mate van gebruik van de verschillende hoofdstuldten 
uit de handleiding; 

e de positieve evaluatie van de ingerichte informatiesessies; 
e de uiterst positieve evaluatie van de loketfunctie, hoewel de naam- 

bekendheid in soinnlige sectoren wel nog kan verhoogd worden; 
e de inate waarin ondernemingen die met PREST1 in contact geko- 

men zijn (zowel op een actieve als op een meer passieve wijze) 
significant ineer concrete milieumaatregelen hebben genomen 
gedurende de laatste twee jaar dan de controlegroep, en bovendien 
vandaag een belangrijke vooruitgang hebben geboekt met betrek- 
king tot de prioritaire aandachtspunten die voor hun sector als 



belangrijk werden geïdentificeerd. Deze vooruitgang is significant 
hoger dan deze geregistreerd voor de controlegroep, niettegen- 
staande ze vanuit een vergelijkbare vei-trekpositie gestai-tzijn. Met 
andere woorden, zowel naar het nemen van concrete milieu-acties 
toe als naar verbetering op concrete aandachtspunten toe, hebben 
zowel de actieve als de passieve respondenten beter gepresteerd 
dan de controlegroep; 

0 daaraan gekoppeld, dienen we wel oog te hebben voor het volgend 
inodererend effect: met name het feit dat PREST1 zeker voor deze 
onderneiniiigen die vóór 1995 nog achterop waren qua zorg voor 
afval- en andere milieu-problematieken, wel degelijk de directe 
aanleiding is gebleken voor het effectief nemen van concrete 
preventie-maatregelen; 

0 en tot slot, de door de ondernemingen zelf gerapporteerde impact 
van het PRESTI-prograinma, die d~iidelijk aangeeft dat het pro- 
gramma op zijn minst heeft bijgedragen tot een toename van het 
milieubewust denken in de onderneming. 

Kortom, uit de verschillende indicatoren evenals uit de diversi- 
teit aan invalshoeken die in de analyses werden gehanteerd, blijkt 
duidelijk dat deze ondernemingen die op een actieve of passieve 
inanier aan het PRESTI-programma hebben deelgenomen, vandaag 
significant beter scoren dan de controlegroep - die op geen enkele 
wijze aan PREST1 werd blootgesteld. De passieve respondenten 
situeren zich qua activiteitenprofiel ergens tussen de actieven en 
de controlegroep in, inet dien verstande dat ze nauwer aansluiten 
bij de actieven dan bij de controlegroep qua profilering. We ver- 
wijzen hierbij nogmaals naar de vergelijkbaarheid van de controle- 
groep met de andere groepen bij de aanvang van het PRESTI-pro- 
gramma. 

De positieve evaluatie van de concrete uitvoering van het PRESTI- 
programma blijkt bovendien nog "positiever" te zijn als we enkel de 
KMO's in beschouwing nemen. Hieruit l a n e n  we bijgevolg beslui- 
ten dat PREST1 in het bijzonder goed bleek in te spelen op de 
behoeften van de kleine en middelgrote ondernemingen (in deze shi- 
die gedefinieerd als ondernemingen met ininder dan 100 werkne- 
mers), die per slot van rekening ook de uiteindelijke doelgroep van 
het PRESTI-programma uitmaakte. 

Deze studie stelt ons ook in de mogelijkheid om, tot slot, een aan- 
tal aanbevelingen naar de toekomst te doen. 



Alhoewel de drie responsgroepen (actieven, passieven en coiltrole- 
groep) op een aantal controlevariabelen sterk vergelijkbaar bleken te 
zijn (wat de bereikte conclusies inzake het effect van PREST1 enkel 
kan tengoede komen), stellen we toch vast dat naar de toekomst toe, 
een gedifferentieerde aanpak voor de drie KMO-groepen wenselijk 
kan zijn. Zeker omdat blijkt dat deze KMO-groepen die met PRESTI 
rechtstreeks of minder rechtstreeks in contact zijn gekomen, toch wel 
beduidend meer maatregelen hebben genomen dan de groep die langs 
de zijlijn bleef staan (de controlegroep). Naar de toekomst toe zou dit 
wel eens kunnen leiden tot een beweging met verschillende siielhe- 
den. Het is dan ook wenselijk dat nog meer inspanningen gaan naar 
het maximaliseren van het KMO-bereik van acties en programma's 
zoals PRESTI. 

In sectoren waar de graad van lidmaatschap bij een federatie niet 
erg hoog ligt - waar er dus een groot aantal niet-leden zijn - kan 
bovendien gedacht worden aan een tweeledige strategie om KMO's 
te bereiken. Leden kilmen in dit geval inderdaad best bereikt worden 
via de federatie. Niet alle federaties zijn echter even goed in staat om 
niet-leden te bereiken. 

Bijgevolg dienen er ook verder inspanningen geleverd te worden - 
eventueel als taak van de overheid - om de niet-leden in grotere mate 
te bereiken. Uit onze resultaten blijkt immers dat niet-leden, in ver- 
gelijking met leden, inderdaad significant minder in het bezit waren 
van een PRESTI-handleiding k 2 = 1  2.51 9; p<0. OOI), in beduidend 
mindere mate van PRESTI gehoord hadden k2=7.395; p<O.OI) en er 
ook minder mee vertrouwd waren k2=4.390; p<0.05). Bijgevolg 
behoorden niet-leden, vergeleken met leden, ook beduidend vaker tot 
de controlegroep en minder vaak tot de groep der actieven 
k2=30. 645; p<0. 001). 

Naargelang de grootte van de sector - i.e. het aantal bedrijven - en 
de aard van de ondernemingen die typisch deel uitmaken van de sec- 
tor - i.e. vooral ééiimanszaken versus ondernemingen met een duide- 
lijke bedrijfsstructuur - kan ook verder gedacht worden in de richting 
van een meer gedifferentieerde aanpak. Er zou hierbij gedacht kun- 
nen worden oin federaties nog meer vrijheid te geven m.b.t. welke 
ondernemingen ze op welke manier het best kunnen bereiken. 

Met "meer vrijheid" bedoelen we dat de federaties en beroepsver- 
enigingen een nog actievere rol zouden kunnen spelen in het identifi- 
ceren en segmenteren van doelgroepen van ondernemingen die dan 
via een gedifferentieerd actieplan kunnen bereikt worden. Zo toont 



het onderzoek aan dat "actieve respondenten" hoogstwaarschijnlijk 
gemakkelijker reageren op informatie die door de federatie ter 
beschikking gesteld wordt dan de controlegroep. 

Op basis van de contactfrequentie met de federatie of beroepsver- 
eniging zou men dan ook kunnen opteren om, bijvoorbeeld, leden die 
weinig of nooit van zich laten horen, te bezoeken ei1 samen met hen 
een concrete demonstratie-activiteit op te zetten, waarbij andere wei- 
nig actieve federatie-leden uit hun lokale omgeving expliciet uitge- 
nodigd worden. Dit vereist uiteraard een directe en op maat van de 
specifieke doelgroep gerichte inspanning. Het ware echter een inte- 
ressant experiment voor toekomstige PRESTI-activiteiten. In die 
optiek zou OVAM aan de federaties voldoende vrijheid kunnen 
geven om een voor de federatie relevante segmentering voor te stel- 
len, met hieraan gekoppeld een geschikt en gericht activiteitenplan. 

Bovendien blijkt doorheen het ganse onderzoek het grote belang 
van de aanwezigheid van "rolmodellen." Een cruciale taak voor de 
federaties bestaat er dan ook in rolmodellen op het vlak van milieu- 
preventie te identificeren en hun voorbeeld duidelijk te comrnunice- 
ren naar de rest van de sector toe. 

Dit brengt ons tot een laatste aandachtspunt, met name de prefe- 
rentiële kanalen via de welke onderneiningeii best kunnen bereikt 
worden. Uit het onderzoek blijkt ook hier het belang van concrete 
voorbeeldfuiicties en het verstrekken van direct toepasbare informa- 
tie. Op deze dimensies heeft het huidige PRESTI-programma duide- 
lijk goed gepresteerd. 

Tot slot, het onderzoek gerapporteerd in dit artikel toont aan dat 
het, mits een gebalanceerd onderzoeksopzet, mogelijk is om evalu- 
atieve uitspraken te doen omtrent overheidsstim~ileringsprogram- 
ma's. Gelet op de toch wel frequente aanwezigheid van deze pro- 
gramma's, is het waarschijnlijk de moeite waard om dergelijke 
analyses op grotere schaal te overwegen. 

NOTES 

I .  Voor een detailoverzicht van dit onderzoek én de bereikte resullateil verwijzen we 
naar het rapport "Evaluatiestt~die van het PRESTI-programlla" door K. Debackere, 
H. Vermeulen en E. Zimmeimann (K.U. Leuven, April (1998)). 

2. Meerdere coiltact-kanalen inochteil aangeduid worden. 


