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Voorwoord
In 2009 publiceerde het Life Cycle Initiative van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties de eerste Richtlijnen
voor Sociale Levenscyclusanalyse (S-LCA). Sindsdien gebruiken onderzoekers en praktijkbeoefenaars deze Richtlijnen om de positieve en negatieve sociale en sociaaleconomische effecten van de levenscyclus van producten te
beoordelen. Tegelijkertijd is de toepassing van S-LCA geëvolueerd van een kleine kring academische professionals
naar een groep die stakeholders uit de industrie, beleidsmakers en het bedrijfsleven omvat.
Deze evolutie van theorie naar praktijk vraagt om bijgewerkte informatie en richtlijnen die geen r voorafgaande kennis
van de levenscyclusbenadering vereisen. Het betekent ook dat ervoor gezorgd wordt dat de juiste tools in handen
zijn van de personen die wegen op de besluitvormingsprocessen. Deze bijgewerkte Richtlijnen voor Sociale Levenscyclusanalyse voorzien in beide doelstellingen.
Deze editie van 2020 bekijkt hoe de sociale effecten van de productie en consumptie van een product kunnen worden
gekoppeld aan de bredere effecten van de invloed van een organisatie gedurende de levenscyclus van een product.
Sociaalorganisatorische LCA (ook SO-LCA genoemd) versterkt S-LCA door een organisatorisch perspectief te bieden
dat richting geeft aan veel organisatorische beslissingen. SO-LCA vormt ook een aanvulling op Organisatorische
LCA-begeleiding, een ander instrument ontwikkeld door het Life Cycle Initiative.
Het belang van sociale duurzaamheid in de evolutie naar duurzame ontwikkeling is onmiskenbaar. Het Life Cycle
Initiative van UNEP heeft de krachten gebundeld met de Social Life Cycle Alliance om deze publicatie op te stellen
als een praktische gids om de sociale duurzaamheid van onze consumptie- en productieprocessen te begrijpen en
te verbeteren. Meer dan ooit moeten sociale duurzaamheid, sociale insluiting en niemand achterlaten een essentieel
onderdeel zijn van ons denken en onze inspanningen om beter en groener te bouwen.
Mijn dank gaat uit naar de auteurs, onderzoekers en stakeholders die met hun kennis en expertise hebben bijgedragen aan deze publicatie, vaak kosteloos verstrekt. Ik hoop dat het de aandacht van beleidsmakers voor de sociale
aspecten van producten en organisaties zal stimuleren en vergroten.

Ligia Noronha
Director, Economy Division
United Nations Environment Programme
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Samenvatting
De Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse (S-LCA) van Producten geven stakeholders een plattegrond en
kennis om te helpen bij de beoordeling van de sociale en sociaaleconomische effecten van de levenscyclus van
producten, de betreffende waardeketens en organisaties.
Bewustzijn van sociale kwesties in de waardeketen, zoals kinderarbeid bij het oogsten van katoen, onbetaalde
fabrieksarbeiders en veiligheidsproblemen bij het gebruik van een product, leidt tot de vraag wat de omvang van
de sociale effecten van producten en organisaties zijn en hoe die kunnen worden verbeterd. Om die vraag te beantwoorden bieden de S-LCA-richtlijnen een methodologie om het sociale effect van producten te beoordelen vanuit
een levenscyclusperspectief. Deze methodologie bouwt voort op de bekendere Levenscyclusanalyse (LCA), waarin
de focus ligt op milieueffecten.
Een belangrijk en uniek kenmerk van S-LCA, binnen het kader van sociale analysemethodes, is dat de sociale effecten
van een product of organisatie worden beoordeeld vanuit het levenscyclusperspectief. Dit betekent dat er niet alleen
gekeken moet worden naar de fabriek of het proces dat het product produceert, zoals het malen van tarwe, maar
ook naar de sociale gevolgen van alle bijbehorende processen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, bv. de
graanproductie, het transport en de uiteindelijke distributie van het meel.
Het afgelopen decennium, sinds de publicatie van de oorspronkelijke S-LCA-richtlijnen, heeft de S-LCA aan maturiteit
gewonnen en heeft het zich gevestigd als een op zichzelf staande methodologie. Deze Richtlijnen uit 2020 geven
aanvullende informatie en begeleiding gebaseerd op consensus voor elke stap van de S-LCA, waarbij uitleg wordt
gegeven bij de sterke punten en uitdagingen van verschillende benaderingen om verschillende kwesties met betrekking
tot de sociale duurzaamheid van producten en organisaties aan te pakken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van het
meten en beoordelen van de vooruitgang op het vlak van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable
Development Goals; SDG) van de VN.
Het uitgebreide kader bouwt voort op de vorige editie en omvat nieuwe methodologische en praktische ontwikkelingen
zoals sociaalorganisatorische LCA (SO-LCA), evenals verfijningen en toevoegingen van sociale-effectsubcategorieën
die in de literatuur naar voren zijn gekomen en die nu in de richtlijnen zijn geïntegreerd.
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Gids voor het publiek
In deze Gids voor het Publiek stellen we de S-LCA-methode kort voor, zodat de lezer meteen een beeld heeft van
het bereik en de kenmerken van S-LCA. De verwijzingen leiden de lezer naar de paragrafen in de Richtlijnen waar elk
onderwerp meer in detail wordt besproken. Om het proces van een S-LCA te illustreren, gebruiken we het voorbeeld
van een kledingmerk genaamd Shirtz dat een S-LCA heeft aangevraagd voor zijn nieuwste product: een pakket witte
katoenen T-shirts.
Lees eerst Hoofdstuk 2 “Wat is Sociale Levenscyclusanalyse?”, waarin een algemene uitleg wordt gegeven over de
methodologische aanpak, voor u in de volgende hoofdstukken dieper ingaat op elke stap.
Context: kledingmerk Shirtz produceert T-shirts. Shirtz heeft een S-LCA aangevraagd voor zijn nieuwste product:
een pakket witte katoenen T-shirts.
Stap Eén: Bepaal de vraag of vragen die de Sociale LCA moet beantwoorden.
Voorbeelden zijn:
• Wat zijn de sociale knelpunten van de levenscyclus van een T-shirt?
• Wat zijn de totale sociale effecten binnen de waardeketen van het bedrijf Shirtz?
• Als we overstappen op een andere katoenproducent of een andere vezel gebruiken, welke gevolgen heeft dat
voor de sociale effecten?
Naast het bepalen van deze onderzoeksvragen of -doelstellingen worden ook de betrokken stakeholders geïdentificeerd, zoals de werknemers, de consumenten, enz. Op basis van deze informatie wordt bepaald welke processen
geanalyseerd zullen worden, door systeemgrenzen in te stellen voor een bepaalde hoeveelheid, bijvoorbeeld 1 T-shirt.
Ook het type effectbeoordelingsmethode (of er rekening moet worden gehouden met potentiële effecten en/of oorzaak-gevolgketens) wordt geselecteerd. Als de vraag bijvoorbeeld is “Wat zijn de sociale gevolgen voor werknemers
van een toeleveringsketen voor T-shirts tot aan de fabriekspoort?”, zal er gekeken worden naar stroomopwaartse
processen als het produceren, egreneren, spinnen, breien, verven, snijden en naaien van het katoen, en het transport.
De gevolgen voor de werknemers en de gemeenschappen zullen bij elk stroomopwaarts proces worden beoordeeld. De
te gebruiken methode van effectbeoordeling is de referentieschaal. Zie Hoofdstuk 3 “Bepalen van Doel en Reikwijdte”.
Stap Twee: Inventarisatie
In het geval van milieueffecten omvat inventarisatie het opbouwen van het productsysteem en het verzamelen van
emissiegegevens (bv. broeikasgassen zoals methaan) en gegevens over de hulpbronnen die door elk proces worden
gebruikt. Voor S-LCA zijn gegevens nodig om de sociale gevolgen binnen het productsysteem te beschrijven.
In het geval van T-shirts moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de arbeidsomstandigheden van de mensen
die de T-shirts maken, zoals hun werkuren, loon en de kans op ongelukken in de fabriek. Er moet ook rekening gehouden worden met de omstandigheden in de lokale gemeenschap rond de T-shirtfabriek, zoals de lokale tewerkstelling
in de fabriek, de toegang tot drinkbaar water en veilige en gezonde leefomstandigheden. Verder moeten er gegevens
verzameld worden over de sociale omstandigheden van het produceren, egreneren, spinnen, breien en verven van
het katoen. Databanken en aanverwante software moeten ook worden gebruikt als aanvulling op de gegevens die
ter plaatse worden verzameld om ervoor te zorgen dat alle sociale gevolgen van het productsysteem (dat vaak uit
duizenden processen bestaat) worden vastgelegd. Zulke secundaire gegevens zijn mogelijk alleen beschikbaar op
landelijk of sectoraal niveau; zo zijn inschattingen van mensenrechtenschendingen doorgaans beschikbaar op landelijk
en/of sectoraal niveau, en dienen ze als een benadering van de potentiële risico’s. Doorgaans is het verzamelen van
gegevens vaak een eentonig onderdeel van een S-LCA, maar de consistentie en representativiteit van de gegevens
zijn belangrijk om robuuste S-LCA-resultaten te garanderen. Zie Hoofdstuk 4 “Inventarisatie van de Levenscyclus”.
Stap Drie: Vertaling van verzamelde gegevens en informatie naar een resulterend sociaal effect, of een risico op
een sociaal effect.
Hier kunnen twee belangrijke benaderingen worden toegepast. In de eerste benadering, de referentieschaal (RS),
kunnen effectindicatoren gebenchmarkt worden om sociale knelpunten of sociale prestatieresultaten te bekomen.
Een voorbeeld van een referentieschaal is:
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+2 Ideale prestatie; een positieve output bereikt en gerapporteerd - dit kan zijn dat er een leefbaar loon of hoger
wordt betaald.
+1 Vooruitgang die verder gaat dan naleving wordt geboekt en opgevolgd - dit kan zijn dat er een loon wordt betaald
dat hoger is dan het wettelijke minimumloon en dat er programma’s zijn om het verloningspakket te verbeteren.
0 Naleving van lokale wetgeving en/of in lijn met internationale standaarden - er wordt een minimumloon betaald.
-1 Niet-conforme situatie, maar er worden maatregelen genomen om de situatie te verbeteren - er wordt soms een
loon onder het wettelijk minimumloon betaald vanwege inhoudingen, er is een programma om veranderingen aan
te brengen.
-2 Geen gegevens, of Niet-conforme situatie; geen actie ondernomen 1, de betaalde lonen liggen onder het wettelijk
minimumloon.
Merk op dat de leefbare lonen vaak veel hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde minimumlonen in de landen.
De tweede benadering, effectweg (Impact Pathway of IP), probeert de werkelijke oorzaak-gevolgketen te beschrijven.
Bijvoorbeeld: een slechtere gezondheid in de toekomst als gevolg van slechtere voeding door onbetaalde lonen.
Voor beide benaderingen worden de effecten in de waardeketen beoordeeld en kunnen ze, met eventuele weging,
bijeengevoegd worden. Zie Hoofdstuk 5 “Effectbeoordeling”.
Stap Vier: Interpretatie van de resultaten en aangeven van knelpunten en verbeterpunten.
In deze stap, bijvoorbeeld in termen van arbeid, zal Shirtz weten aan welk deel van zijn gehele levenscyclus een reeks
sociale attributen verbonden zijn, zoals bv. potentieel voor eerlijke lonen, risico op gevaarlijke omstandigheden, etc.
Om meer inzicht te krijgen en een knelpunt voor lage lonen te verifiëren, zou er besloten kunnen worden om bij de
inventarisatie locatiespecifieke gegevens te verzamelen in plaats van gebruik te maken van secundaire gegevens
uit databanken of de literatuur. Dit zou dan gevolgd kunnen worden door de invoering van een leefbaar-loonbeleid.
Aangezien S-LCA een iteratief proces is, zou de impact van de verandering (potentiële handafdruk) kunnen worden
vastgelegd in een volgende iteratie van het onderzoek. Zie Hoofdstuk 6 “Interpretatie”.
Alternatief: Kijken naar de sociale impact van een complete organisatie
Het kan zijn dat Shirtz, zoals veel organisaties, meer dan één soort product maakt. Bovendien zijn er andere effecten
ter plaatse die misschien niet gemakkelijk in verband kunnen worden gebracht met een specifiek product of een specifieke reeks producten. Om de impact van de waardeketen van een organisatie, inclusief haar productenportefeuille
en infrastructuur, te analyseren is een Sociaalorganisatorische LCA (SO-LCA) nodig. Een SO-LCA kan een organisatie
helpen haar sociale prestatie te verbeteren, omdat beslissingen vaak op bedrijfsniveau worden genomen, zoals de
selectie en ontwikkeling van leveranciers. Zie Hoofdstuk 7 “SO-LCA”.
Stap Vijf: Communicatie van de resultaten
Terwijl de resultaten eerst intern worden gecommuniceerd om problemen aan te pakken, wil Shirtz in een volgende
stap zijn S-LCA-resultaten mogelijk communiceren naar zijn stakeholders. Daarbij moet er gelet worden op relevantie, betrouwbaarheid en transparantie. Shirtz of zijn producten komen mogelijk in aanmerking voor specifieke labels
waarover het via zijn reclame kan communiceren. Aan het T-shirt zou ook een label bevestigd kunnen worden met
een link naar een website voor meer informatie over de sociale prestatie in lekentaal voor het brede publiek en met
een gedetailleerd verslag voor de stakeholders. Zie Hoofdstuk 8 “Communicatie”.
Stap Zes: Overwegen van beperkingen en toekomstig onderzoek
Tot slot zouden gebruikers zich bewust moeten zijn van de beperkingen die inherent zijn aan elk type duurzaamheidsbeoordeling, inclusief S-LCA. Naarmate Sociale LCA meer wordt toegepast, zal samenwerking tussen maatschappij,
industrie en wetenschap cruciaal zijn. Zie Hoofdstuk 9 “Volgende stappen: toekomstperspectief”.

1 Reference scale from PSM Roundtable, 2018
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Woord vooraf
In 2009 publiceerde het Life Cycle Initiative van UNEP/SETAC een eerste reeks Richtlijnen voor Sociale
Levenscyclusanalyse (S-LCA). Deze richtlijnen moesten een plattegrond, een geraamte en een zaklamp
bieden aan stakeholders die geïnteresseerd zijn in de beoordeling van positieve en negatieve sociale en
sociaaleconomische effecten van de levenscyclus van producten.
De toepassing van S-LCA is sindsdien sterk geëvolueerd, evenals de context. Van een kleine groep praktijkbeoefenaars, meestal in academische kringen, is het veld geëvolueerd tot een grote groep stakeholders,
waaronder bedrijven, consultants, academici en beleidsmakers. De groei binnen dit domein is echter nog
lang niet voltooid en staat nog in de kinderschoenen. Het herzien van de Richtlijnen is een cruciale oefening,
die nodig is om de methode toegankelijker te maken voor de toegenomen belangstelling.
In 2009 vormden de deskundigen van de Milieugerichte Levenscyclusanalyse (E-LCA) zonder twijfel het
kernpubliek van de Richtlijnen. Het doel van het document was om uit te leggen hoe de methode van E-LCA
kan worden aangepast voor toepassing op de beoordeling van sociale en sociaaleconomische effecten.
Primaire gebruikers en doelgroepen van S-LCA zijn doorgaans experts of managers inzake mensenrechten en duurzaamheid, of sociale wetenschappers en beleidsmakers zonder een conceptueel begrip van
E-LCA. Deze nieuwe Richtlijnen bieden dus een praktische referentie aan iedereen die deze methode wil
leren kennen en gaan toepassen.
Dit document omvat de vier fasen van een S-LCA: het bepalen van het Doel en de Reikwijdte van een
onderzoek ( Doel en Reikwijdte ), het verzamelen van gegevens ( Inventarisatie ), het beoordelen van de
risico’s en potentiële effecten ( Effectbeoordeling ) en het interpreteren van de resultaten ( Interpretatie).
Daarnaast gaan de nieuwe Richtlijnen in op de toepassing van Sociaalorganisatorische Levenscyclusanalyse (SO-LCA), een methode om de impact van de levenscyclus van een organisatie te bestuderen.
Omdat verschillende S-LCA-methodes uiteenlopende doelen en toepassingen hebben, leggen deze Richtlijnen niet één manier van werken op, maar leggen ze eerder de sterke punten en uitdagingen uit van
verschillende benaderingen om meerdere vragen op te lossen.
Elke paragraaf van de herziene Richtlijnen bevat de belangrijkste stappen, geeft voorbeelden en verwijst
naar aanvullende bronnen en referenties, zodat gebruikers een verfijnd kader en gedetailleerde Richtlijnen
krijgen.
De nieuwe Richtlijnen zouden op korte tijd een nuttige referentie moeten worden bij nieuwe onderzoeken
of een deskundige toepassing van S-LCA-methodes.

De stuurgroep

1. Inleiding
Het uiteindelijke doel van duurzame ontwikkeling is het bereiken en behouden van menselijk welzijn, waarbij rekening
wordt gehouden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. De afgelopen decennia hebben diverse
actoren uit de academische, particuliere en publieke sectoren instrumenten, maatstaven, beleidsinstrumenten en
strategieën ontwikkeld om duurzame ontwikkeling in besluitvorming te integreren.
Op het gebied van productbeoordeling werden een aantal methodes en instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van
beleidsmaatregelen en strategieën met betrekking tot alle pijlers van duurzame ontwikkeling. Wanneer we producten,
diensten en de duurzaamheid van organisaties bekijken, biedt het levenscyclusperspectief (van de ontginning van
grondstoffen tot het einde van de levenscyclus) zeer waardevolle inzichten. Dit omvat het benadrukken van de potentiële
overdracht van effecten tussen effecttypes, stappen van de levenscyclus of stakeholdergroepen. Het doel is om meer te
weten te komen de 3P’s - de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst).
S-LCA is een van de drie methodes die werden ontwikkeld om de duurzaamheid van de drie Pijlers van organisaties,
producten en diensten te beoordelen, met de nadruk op de mensenpijler. E-LCA geeft informatie over het effect op de
planeet, waarbij wordt gekeken naar de potentiële effecten van economische activiteiten op de natuurlijke omgeving
en, tot op zekere hoogte, naar de effecten op de menselijke gezondheid en de natuurlijke hulpbronnen. De analyse van
de Levenscycluskosten (Life Cycle Costing of LCC) richt zich vooral op de directe en indirecte kosten en baten van
economische activiteiten voor de winst. Dit onderscheid tussen pijlers en levenscyclusmethodes omvat een aantal
overlappingen (zo omvat E-LCA gewoonlijk ook de gevolgen voor de menselijke gezondheid die verband houden met
de People-pijler en ook onder S-LCA vallen), maar een ruwe gemeenschappelijke classificatie verschaft duidelijkheid.
De toepassing van de drie methodes om de duurzaamheidsprestaties te beoordelen leidt tot een Duurzaamheid-Levenscyclusanalyse (Life Cycle Sustainability Assessment of LCSA of Duurzaamheid-LCA). Hoewel er een aantal meer geïntegreerde
alternatieve benaderingen voor duurzaamheid en LCSA zijn ontwikkeld (Guinée et al., 2011; Schaubroeck en Rugani, 2017),
is het combineren van E-LCA, LCC en S-LCA op basis van het duurzaamheidsconcept met de drie pijlers in de praktijk niet
eenvoudig te implementeren vanwege de bovengenoemde overlappende kwesties bij de interpretatie van de resultaten.
De eerste Richtlijnen voor S-LCA werden in 2009 gepubliceerd door het Life Cycle Initiative van UNEP/SETAC. Sindsdien
is de relevantie van S-LCA toegenomen en een groot aantal initiatieven ter bevordering van de due diligence van de
waardeketen heeft sociale kwesties voortdurend als een centraal aandachtspunt gepositioneerd, zowel voor actoren
in de particuliere als in de openbare sector. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is “Due diligence” het proces waarbij organisaties de potentiële milieugerichte en sociale effecten en
risico’s gerelateerd aan de betrokken activiteiten identificeren, in overweging nemen en aanpakken als een integraal
onderdeel van hun besluitvormings- en risicobeheersystemen. In deze context kunnen LCSA en S-LCA beschouwd
worden als instrumenten voor het toepassen van due diligence in levenscyclusbeheer (Mazijn en Revéret, 2015).
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Met name twee cruciale ontwikkelingen hebben de relevantie onderstreept van het onderzoek naar en de toepassing
van methodes die helpen om de negatieve en positieve sociale effecten van waardeketens beter te begrijpen en
overdenken. Eén daarvan is de lancering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development
Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) in 2015 2, waarin doelstellingen worden gedefinieerd om “de mondiale
uitdagingen aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid,
klimaat, aantasting van het milieu, welvaart en vrede en gerechtigheid” (VN, 2015). De zeventien SDG’s en hun 169
doelen zijn internationaal geaccepteerd door regeringen, industrieën en organisaties en vormen nu de belangrijkste
referentie voor inspanningen gericht op duurzame ontwikkeling. Veertien van de zeventien doelstellingen hebben
betrekking op sociale effecten, waarvan de meeste duidelijk verband houden met het S-LCA-kader.
Een andere belangrijke ontwikkeling is een beleidsinstrument dat in 2011 door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werd goedgekeurd: de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten (Guiding Principles
on Business and Human Rights, Verenigde Naties, 2011). Die leidende beginselen (ook Ruggie-beginselen genoemd)
verduidelijken de plichten van overheden en bedrijven ten aanzien van mensenrechten. Volgens de Ruggie-beginselen
is due diligence ten aanzien van mensenrechten (Human Rights Due Diligence, hierna HRDD) het belangrijkste proces
dat een onderneming kan toepassen om haar engagement en respect m.b.t. mensenrechten in haar activiteiten,
relaties of waardeketens over de hele wereld aan te tonen. HRDD is een redelijk onderzoek naar de mensenrechtenrisico’s verbonden aan bedrijfsactiviteiten, waardeketens en andere relaties.
Naar aanleiding van de Ruggie-beginselen heeft een groeiend aantal landen wetten aangenomen die de aanbeveling
over HRDD integreren, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nederland en Zwitserland. Bovendien beoogt
de EU-richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie de verantwoordingsplicht inzake
mensenrechten binnen de mondiale waardeketens te bevorderen (Richtlijn 2014/95/EU). In Noord-Amerika heeft
de VS de Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (H.R. 644) uitgevaardigd, waarbij Section 910 werd versterkt
om beperkingen op de invoer van met dwangarbeid geproduceerde goederen mogelijk te maken.
Deze golf van wetgevingen in verband met de Ruggie-beginselen en de uitgebreide steun van bedrijven voor de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, stimuleren bedrijven nu om een proces op gang te brengen om hun sociale
risico’s in de waardeketen te leren kennen, te prioriteren en er iets aan te doen. In deze context biedt S-LCA een
beoordelingsmethode die kan worden toegepast ten behoeve van Human Rights Due Diligence en om de positieve
effecten van bedrijfsactiviteiten te benadrukken.
Historische achtergrond
De discussie over het omgaan met sociale en sociaaleconomische criteria bij een E-LCA begon al meer dan 25 jaar
geleden. In 1993 stelde een SETAC-rapport, “Conceptual Framework for Life Cycle Impact Assessment” (Fava et al.,
1993) een categorie van effecten voor de sociale welvaart voor. Vervolgens werd er naar dit onderwerp onderzoek
gedaan en wereldwijd ontwikkelden en publiceerden verschillende teams methodes en casestudy’s. Tegen eind 2003
erkende het UNEP/SETAC Life Cycle Initiative de noodzaak aan een taakgroep voor de integratie van sociale criteria
in LCA, die zich actief bezighield met benaderingen voor Sociale LCA.
De eerste Richtlijnen voor Sociale Levenscyclusanalyse werden in 2009 gepubliceerd (UNEP/SETAC, 2009). Die
Richtlijnen vormen al tien jaar de belangrijkste referentie voor S-LCA. Ze werden aangevuld met de publicatie van de
Methodologische fiches voor sociale levenscyclusanalyse (Methodological Sheets for Social Life Cycle Assessment)
in 2013 (Benoît et al., 2013). De methodologische fiches presenteerden elke effectubcategorie op een praktische
manier, gaven een definitie ervan, schetsten de politieke context, definieerden generieke en specifieke indicatoren,
en gaven databankbronnen voor het verzamelen van beide soorten indicatoren.
Sinds 2009 is het aantal ervaringen, casestudy’s en publicaties in S-LCA toegenomen, en hebben ze bijgedragen aan
de talrijke referentiedocumenten die over dit onderwerp zijn gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan is het Handboek
voor de analyse van de sociale impact van producten (Handbook for Product Social Impact Assessment, PSIA), dat
in 2016 in zijn volledige vorm (Ver.3) door de Roundtable for Product Social Metrics 3 werd gepubliceerd en in 2018
werd geactualiseerd (Fontes, 2016; Goedkoop et al., 2018). Het handboek bouwt voort op de S-LCA-richtlijnen uit
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
3 D
 e Roundtable is een groep bedrijven voorgezeten door PRé Sustainability en die tot doel heeft een haalbare methodologie te ontwikkelen om bedrijven te begeleiden bij het
beoordelen van sociale effecten.
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2009 van UNEP en de methodologische fiches om een methode te presenteren met een specifieke reeks indicatoren
die kunnen worden toegepast om de sociale effecten op productniveau te beoordelen.
De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) heeft in 2016 een referentiedocument gepubliceerd
dat specifiek betrekking heeft op de beoordeling van sociale effecten voor de chemische sector: de Social Life Cycle
Metrics for Chemical Products (WBCSD, 2016). Dit initiatief nam de PSIA van de Roundtable en de UNEP-Richtlijnen
als uitgangspunt en richtte zich op de ontwikkeling van een kwalitatieve methodologie. Eén van de belangrijkste
doelstellingen was het identificeren van sociale indicatoren en aspecten die vooral van belang zijn voor de chemische
sector, bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de consument.
Recenter wordt de toegenomen belangstelling voor S-LCA in de wetenschappelijke gemeenschap aangetoond door
het stijgende aantal gepubliceerde papers, conferenties, conferentiesessies, wetenschappelijke tijdschriften die
over het onderwerp publiceren en opname in speciale uitgaven over het onderwerp in tijdschriften. Zo werden in een
speciale uitgave over het onderwerp dat in 2018 in The International Journal of Life Cycle Assessment (Macombe et
al., 2018) werd gepubliceerd, ongeveer 30 papers gepubliceerd. Daarnaast is het relevant om het eerste witboek over
dit onderwerp te vermelden dat door het Milieuprogramma van de VN werd gepubliceerd als output van het Consumer Information Programme van het One Planet Network, “Shout it Out: Communicating Products’ Social Impacts’
(UNEP, 2018). Dit rapport geeft een stand van zaken op het gebied van het meten van sociale effecten, verzamelt en
presenteert relevante voorbeelden van communicatie over sociale effecten van producten, belicht beste praktijken
en doet suggesties voor verdere ontwikkelingen op dit gebied.
Ontwikkelingsproces
Vanaf het begin was de herziening van de Richtlijnen bedoeld om:
• Het doelpubliek uit te breiden;
• Te focussen op capaciteitsontwikkeling;
• Methodologische ontwikkelingen vast te leggen;
• Meerdere gevestigde benaderingen te erkennen;
• S-LCA te situeren in de huidige context;
• Domeinen te ontwikkelen die een minimum aan richtsnoeren hadden;
• SO-LCA te integreren om de focus uit te breiden van producten naar organisatie.
De bijgewerkte Richtlijnen werden gerealiseerd door een grote groep praktijkbeoefenaars, academici en actoren uit
de privésector bijeen te brengen. Werkgroepen ontwikkelden de eerste versie van de hoofdstukken, die vervolgens
werden herzien en samengesteld door de stuurgroep. We hielden twee expertvergaderingen (in augustus 2018 in
Pescara, Italië, en in april 2019 in Parijs, Frankrijk), waar ontwerpteksten werden besproken en gewijzigd. Praktijkbeoefenaars en experts werd ook gevraagd naar hun mening over de lijst met effectsubcategorieën. Daarnaast gaven
de deskundigen regel voor regel opmerkingen, die werden overwogen en waar mogelijk in de ontwerptekst opgenomen. In het voorjaar van 2020 werd een internationale openbare raadpleging gehouden en de resultaten daarvan
werden ook in de definitieve ontwerptekst opgenomen. Tegelijkertijd werden deze Richtlijnen getoetst in applicaties
en de ervaringen zullen worden gedeeld in een begeleidend document. De methodologische fiches werden tijdens
het herzieningsproces ook geactualiseerd en zijn ook beschikbaar als ondersteunende referentie.
In de volgende hoofdstukken zal de S-LCA stap voor stap worden beschreven om LCA-onderzoekers en nieuwe
gebruikers te begeleiden bij het toepassen van de techniek op een levenscyclus van een product of organisatie.
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2. Wat is sociale levenscyclusanalyse?
2.1 DEFINITIE EN STRUCTUUR VAN SOCIALE LEVENSCYCLUSANALYSE
Sociale Levenscyclusanalyse (S-LCA) is een methode om de sociale effecten van producten en diensten 4 over hun
hele levenscyclus te beoordelen (bv. van de ontginning van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus, bv. afvalverwijdering). Zie Tabel 1. Het biedt een systematisch beoordelingskader dat zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gegevens combineert. Een S-LCA geeft informatie over sociale en sociaaleconomische aspecten voor de besluitvorming, met het oog op verbetering van de sociale prestaties van een organisatie 5 en uiteindelijk het welzijn van
de stakeholders. In deze Paragraaf 2.1 geven we een beknopte uiteenzetting van de structuur van een S-LCA en de
belangrijkste aspecten ervan, die vervolgens in de volgende paragrafen verder worden uitgewerkt.
Een S-LCA berust op een combinatie van methoden, modellen en gegevens. S-LCA-methodes zijn te vinden in referentiedocumenten zoals deze en diverse tijdschriftartikels. Modellen worden gebruikt om een voorstelling te geven
van de onderzochte productlevenscycli/systemen; er kunnen verschillende soorten modellen worden gebruikt, bijvoorbeeld een procesmodel. Gegevens zijn de informatie over de productlevenscyclus/het systeem en de potentiële
effecten ervan die de beoordeling mogelijk maken. Er kunnen softwaretools gebruikt worden om methodes toe te
passen, toegang te krijgen tot generieke gegevens, en om samenvattende rapporten op te stellen met grafische layouts van de verwerkte informatie.
Bij een S-LCA wordt gebruikgemaakt van een aantal van de modelleringsmogelijkheden en systematische beoordelingsprocessen van Milieugerichte Levenscyclusanalyse (E-LCA) in combinatie met methodes uit de sociale
wetenschappen. De effectcategorieën en -subcategorieën die in een S-LCA worden beoordeeld, zijn de categorieën en subcategorieën die een rechtstreeks positief of negatief effect kunnen hebben op stakeholders tijdens de
levenscyclus van een product. Zij worden grotendeels gedefinieerd door de internationale gemeenschap via haar
beleidskaders en andere referenties op het vlak van sociale verantwoordelijkheid, en met betrekking tot de beste
beschikbare wetenschap.
Een S-LCA kan op zichzelf worden toegepast of in combinatie met een E-LCA en/of een analyse van de levenscycluskosten (LCC). Het verschilt van andere technieken voor de beoordeling van sociale effecten door zijn doel: producten of diensten en hun levenscyclus; door zijn reikwijdte: de hele levenscyclus; en door zijn systematische aard:
het systematische proces van het verzamelen van en rapporteren over sociale effecten en voordelen gedurende de
hele levenscyclus.

4 De term ‘producten’ wordt hierna gebruikt als korte vorm voor ‘producten, diensten’, ter wille van de eenvoud.
5 Opmerking: Wanneer we verwijzen naar organisaties of bedrijven, verwijzen we impliciet naar publieke en private instanties. We gebruiken beide termen als synoniemen.
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In de afgelopen jaren is de methode van de Sociaalorganisatorische Levenscyclusanalyse (SO-LCA) ontwikkeld.
Die bouwt voort op de S-LCA-methode, maar heeft een ander onderwerp: SO-LCA richt zich op organisaties en hun
impact. Richtsnoeren voor SO-LCA staan in deze Richtlijnen vermeld in Hoofdstuk 7 en in Paragraaf 2.9.
Tabel 1: Reikwijdte, effecttypes en voorwerp van een S-LCA.
System scope
• Full Life cycle of products and services
(cradle-to-grave; from resource extraction to end-of-life).

Impact types
Potential or actual Social and So- cioeconomic impacts (depending on its
application).

Object of study
Products or services.

• Supply chain of the product (cradle-togate; exclude use phase and end-of- life).
• Parts of the Life Cycle (gate-to-gate or
gate-to-grave).

Een S-LCA gebeurt grotendeels overeenkomstig de ISO 14040-standaard voor E-LCA. Daarom omvat die vier fasen:
Doel en Reikwijdte, (Sociale) Levenscyclusinventarisatie (S-LCI), (Sociale) Levenscycluseffectbeoordeling (S-LCIA)
en Interpretatie. Doordat het om een iteratieve methode gaat, kunnen we de beoordeling mettertijd verbeteren, door
verschillende beoordelingslussen te doorlopen en van meer generieke/potentiële resultaten over te gaan naar meer
case- en locatiespecifieke resultaten. Deze vier fasen worden in detail toegelicht in hun respectieve secties van deze
Richtlijnen.

Doel en reikwijdte

Interpretatie

Sociale Levenscyclusinventarisatie

Sociale levenscycluseffectbeoordeling

Figuur 1: De vier iteratieve fasen van een S-LCA (naar Benoît Norris, 2012). De pijlen staan voor verbindingen tussen fasen.
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2.2 S
 TAKEHOLDERCATEGORIEËN, EFFECTCATEGORIEËN EN
EFFECTSUBCATEGORIEËN
Het kader van S-LCA vraagt om een benadering vanuit het perspectief van de stakeholders, waarbij er wordt gekeken naar de potentiële effecten op verschillende stakeholdercategorieën. Dit weerspiegelt het feit dat het bij sociale
duurzaamheid gaat om het identificeren en beheersen van zowel positieve als negatieve effecten op mensen (stakeholders). Sociale effecten worden ingedeeld in stakeholdercategorieën om te helpen bij de operationalisering en
om de volledigheid van het kader te waarborgen.
Stakeholdercategorieën vormen de basis van een S-LCA-beoordeling, omdat het de punten zijn waarvoor verantwoording moet worden afgelegd over het wel of niet opnemen in de reikwijdte. Gekoppeld aan de stakeholdercategorieën
zijn de effectsubcategorieën, die thema’s of attributen van sociaal belang bevatten. Deze subcategorieën worden
beoordeeld aan de hand van effectindicatoren, waarvan de inventarisatie-indicatoren rechtstreeks verband houden
met de inventarisatie van de levenscyclus van het product. Zie Figuur 4 voor een voorbeeld. Voor de beoordeling van
elk van de subcategorieën kunnen verschillende indicatoren worden gebruikt. Die indicatoren kunnen afhankelijk van
de context van het onderzoek variëren. Het doel van de verdere indeling van effectsubcategorieën in grotere groepen
effectcategorieën, naast de stakeholdercategorieën, is om ze logisch te groeperen en de verdere effectbeoordeling
en interpretatie te ondersteunen.

Stakeholdercategorieën

Effectcategorieën

Werknemers

Mensenrechten

Lokale
gemeenschap

Werkomstandigheden

Samenleving

Gezondheid en
veiligheid

Consumenten

Cultureel
erfgoed

Actoren in de
waardeketen

Bestuur

Subcategorieën

Inventarisatieindicatoren

Inventarisatiegegevens

Sociaaleconomische
repercussies

Figuur 2: Beoordelingssysteem van categorieën tot inventarisatiegegevens. Naar Benoît et al., 2007. Verbindingslijnen
zijn voorbeelden en zijn niet-limitatief.

Wat de stakeholdercategorieën betreft, is de kwaliteit van de relaties en de betrokkenheid van een organisatie met haar
stakeholders van cruciaal belang voor haar sociale prestaties. Organisaties hebben rechtstreeks of onrechtstreeks
invloed op wat er met de stakeholders gebeurt en het is belangrijk om deze sociale effecten proactief te beheren.
De stakeholdercategorieën die in de S-LCA-richtlijnen in aanmerking worden genomen, vloeien voort uit gesprekken
tussen betrokken deskundigen: Werknemers, Lokale gemeenschappen, Actoren in de waardeketen (bv. leveranciers),
Consumenten, Kinderen en de Samenleving. Alternatieve indelingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld per land) en toegestaan,
maar moeten worden toegelicht en beargumenteerd. Zie Paragraaf 3.2.8 over dit onderwerp. Het gebruik van de
beoogde classificatie zal het echter eenvoudig maken om te vergelijken met andere studies die de Richtlijnen volgen.
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Zoals eerder vermeld, kunnen deze potentiële effecten worden ingedeeld in een aantal categorieën, afhankelijk
van de punten van belang die potentieel getroffen worden. Gangbare effectcategorieën die in aanmerking kunnen
worden genomen, zijn mensenrechten, werkomstandigheden, cultureel erfgoed, bestuur en sociaaleconomische
repercussies. Er zijn nog andere categorieën gedefinieerd met het oog op effectbeoordeling en als logische groepering
subcategorieën, zoals Onderwijs, Eerlijk loon, Menselijke gezondheid, enz. Zo zijn Eerlijk loon en Werkuren bijvoorbeeld
subcategorieën van de effectcategorie Werkomstandigheden (OPMERKING: De lijst effectcategorieën is slechts een
voorbeeld en is niet-limitatief. Er kunnen nog andere effectcategorieën bepaald worden - zie voor meer informatie
Hoofdstuk 5).
Tabel 2: Stakeholdercategorieën en effectsubcategorieën.
Stakeholdercategorieën
Subcategorieën

Werknemer

1. Vrijheid van
vereniging
en collectief
overleg
2.Kinderarbeid
3. Eerlijk loon
4. Werkuren

Lokale
gemeenschap
1. Toegang tot
materiële
hulpbronnen
2. Toegang tot
niet-materiële
hulpbronnen

4. Cultureel
erfgoed
6. Gelijke kansen /
discriminatie
5. Veilige en

gezonde
leefomstandigheden

Consument

1. Eerlijke
concurrentie

1. Gezondheid en
veiligheid

2. Bevordering
van sociale
verantwoordelijkheid

2. Feedbackmechanisme

3. Delokalisatie en 3. Relaties met
migratie
leveranciers

5. Dwangarbeid

7. Gezondheid en
veiligheid

Actoren in de
waardeketen
(exclusief
consumenten)

4. Respect voor
intellectueleeigendomsrechten
5. Vermogensspreiding

3. Consumentenprivacy
4. Transparantie
5. Verantwoordelijkheid voor
einde van de
levenscyclus

Samenleving

1. Overheidsengagement
inzake
duurzaamheid
2. Bijdrage aan
economische
ontwikkeling
3. Preventie en
matiging van
gewapende
conflicten

2. Gezondheidskwesties
voor
kinderen als
consumenten

5. Corruptie

6. Respect voor
inheemse
rechten

6. Ethische
behandeling
van dieren

9. Arbeidsrelatie

7. Gemeenschapsengagement

7. Armoedebestrijding

11. Kleine
bedrijven,
inclusief
boeren

1. Onderwijs
in de lokale
gemeenschap

3. Berzorgdheid
om kinderen
m.b.t.
marketing4. Technologische
praktijken
ontwikkeling

8. Sociale
voordelen
/ sociale
zekerheid
10. Seksuele
intimidatie

Kinderen

8. Lokale
tewerkstelling
9. Veilige
leefomstandigheden

De volgende effectsubcategorieën zijn nieuw: Arbeidsrelatie, Seksuele intimidatie, Kleine bedrijven inclusief boeren,
Vermogensspreiding, Ethische behandeling van dieren, Armoedebestrijding, Onderwijs in de lokale gemeenschap,
Gezondheidskwesties voor kinderen als consumenten, Bezorgdheid om kinderen m.b.t. marketingpraktijken.
Er zijn duidelijke verbanden tussen het raamwerk van S-LCA en de bijhorende stakeholder- en effectcategorieën
enerzijds en de zeventien SDG’s die internationaal zijn geaccepteerd door overheden, industrieën en organisaties
anderzijds. Deze verbanden worden voorgesteld in onderstaande figuur.
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GEEN
ARMOEDE

Eerlijk loon
Armoedebestrijding

BETAALBARE
EN DUURZAME
ENERGIE

Toegang tot materiële hulpbronnen

KLIMAAT
ACTIE

GEEN
HONGER

Toegang tot materiële hulpbronnen

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

Recht van vereniging - Kinderarbeid |
Dwangarbeid
Werkuren - Sociale voordelen/zekerheid
Lokale tewerkstelling | Eerlijk loon
Bijdrage aan economische ontwikkeling Arbeidsrelatie

VREDE, VEILIGHEID
EN STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN

Gezondheid en veiligheid (G & V)
Menselijke gezondheidskwesties
Veilig en gezond leven
Gezondheidskwesties voor kinderen als
consumenten

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTR-UCTUUR

Toegang tot materiële hulpbronnen
Technologische ontwikkeling

LEVEN OP HET LAND

KWALITEITSONDERWIJS

Toegang tot niet-materiële hulpbronnen
Onderwijs in de lokale gemeenschap

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

Inheemse rechten
Delokalisatie en migratie
Gelijke kansen / discriminatie
Vermogensspreiding

VREDE, VEILIGHEID
EN STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

Corruptie van het juridisch systeem
Preventie en matiging van gewapende
conflicten
Delokalisatie en migratie
Toegang tot niet-materiële hulpbronnen
Veilige leefomstandigheden

GENDER
-GELIJKHEID

Gelijke kansen / discriminatie
Seksuele intimidatie

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

Cultureel erfgoed
Gemeenschapsengagement
Capaciteitsopbouw

PARTNERSCHAP OM
DOELSTEL-LINGEN TE
BEREIKEN

Overheidsengagement inzake duurzaamheid

LEVEN ONDER
WATER

Toegang tot materiële hulpbronnen

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

Eerlijke concurrentie | Relaties met
leveranciers - Bevordering van sociale
verantwoordelijkheid - Respect voor
intellectuele-eigendomsrechten Feedbackmechanisme | Transparantie Consumentenprivacy | Verantwoordelijkheid
voor einde van de levenscyclus - Berzorgdheid
om kinderen m.b.t. marketingpraktijken
Ethische behandeling van dieren

Figuur 3: De S-LCA-effectsubcategorieën gekoppeld aan de 17 SDG’s. De belangrijkste worden voorgesteld.

2.3 BELANGRIJKSTE DEFINITIES VAN KERNBEGRIPPEN
In dit deel worden de belangrijkste termen en de verschillende soorten einduitkomsten van een S-LCA beschreven. Zie
Figuur 4 voor een overzicht en een voorbeeld. Als methode richt S-LCA zich vooral op de beoordeling van potentiële
sociale effecten. Maar een aantal S-LCA-studies beoordelen ook de werkelijke sociale effecten.
Potentieel sociaal effect is de waarschijnlijke aanwezigheid van een sociaal effect, als gevolg van de activiteiten/
gedragingen van organisaties met betrekking tot de levenscyclus van het product of de dienst en van het gebruik van
het product zelf. Doorgaans zijn die het resultaat van een effectbeoordeling (zie Hoofdstuk 5 voor meer informatie).
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Potentiële sociale effecten zijn vaak gebaseerd op meer dan één (inventarisatie-)indicator (bv. een sociaal risico)
en kunnen aspecten van oorzakelijke verbanden bevatten, wanneer ze worden berekend tegen de achtergrond van
de effectwegbenadering (Impact Pathway, IP).
De werkelijke sociale effecten op hun beurt zijn de positieve of negatieve effecten die voortvloeien uit het oorzakelijk
verband tussen een activiteit en een aspect dat verband houdt met het menselijk welzijn, zoals vervat in de
effectsubcategorieën.
Voorbeeld van S-LCA-resultaten van een kledingstuk (vereenvoudigd fictief voorbeeld)
Levenscyclusinventarisatie

Levenscycluseffectbeoordeling (bv. Stakeholdercategorie: Werknemer, Effectsubcategorie: Kinderarbeid
SOCIALE VOETAFDRUK: Eindresultaat van de S-LCA-studie in het algemeen of per effectcategorie of -subcategorie
(bv. grote waarschijnlijkheid van kinderarbeid of aantal behaalde onderwijsdiploma's, enz.)

Gebruik &
verwijdering

1 kledingstuk

SOCIALE HANDAFDRUK: Resultaten van veranderingen aan business as usual die een relatief positief resultaat of
effect hebben (bv. daling van kinderarbeid als er betere praktijken worden ingevoerd). Het is geen variabele van een
systeem als zodanig, maar van een verandering van dat systeem!
MATERIALITEITSBEOORDELING: Elk soort informatie, datum of resultaat dat relevant is en van invloed kan zijn op
de conclusie (bv. informatie dat katoen wordt geproduceerd in Land X waar veel kinderarbeid voorkomt).
SOCIAAL KNELPUNT: Locatie en/of activiteit in de levenscyclus waar zich waarschijnlijk een sociaal probleem (als
effect) en/of sociaal risico voordoet (bv. katoenproductie in Land X)

Achtergrondprocessen

Kledingfabricage

0,5 kg katoen

Katoenproductie
(Land X)

SOCIAAL RISICO: Sociaal topic waarvoor een negatief effect waarschijnlijk is; de waarschijnlijkheid kan ook
worden gekwantificeerd (bv. kinderarbeid is een sociaal risico, met een grote waarschijnlijkheid, aangezien de
katoenproductie plaatsvindt in Land X, waar de waarschijnlijkheid voor kinderarbeid over het algemeen groot is)

A

SOCIAAL EFFECT: Effect op de stakeholder (voorbeelden van indicatorbedragen staan hieronder tussen haakjes)

INVESTARISINDICATOR
KINDERARBEID
Gewerkte tijd
(bv 1 uur)

Schema
onderwijssysteem

Onderwijs
genoten:
(bv. 2 uur per
week)

Onderwijsprestaties

Behaald
diploma
(bv.
0 diploma's)

Arbeidsmarkt
/ economisch
systeem

MIDDELPUNTEFFECTEN: effecten in de oorzaak-gevolgketen
SOCIALE PRESTATIES:
Resultaten ten opzichte
van een bekende
standaard, vaak
uitgedrukt in een score
(enkele voorbeelden
staan hiernaast)

A - Sociaalrisiconiveau

B - Middelpuntniveau

0

Geen risico

+1

-2

Laag tot gemiddeld risico

0

Minimumloon (> $ 15.000)

-5

Hoog tot zeer hoog risico

-1

Onder het minimumloon

B

Welvaart /
inkomen
(bv. $ 10.000
per jaar)

EINDPUNTEFFECT
aan het einde
van de oorzaakgevolgketen
op gebied(en)
van bescherming:
WELZIJN

Hoog (> $ 30.000)

Figuur 4: Overzicht van de verschillende outputs van een Sociale LCA in een fictieve vereenvoudigde casestudy voor
een kledingstuk waarvoor slechts één effectweg wordt voorgesteld.

Bijgevolg zijn de werkelijke sociale effecten de veranderingen die de stakeholders als gevolg van een activiteit
ondergaan. Hun beoordeling is gebaseerd op waargenomen gegevens. Voor de sociale effecten in de oorzaakgevolgketen kan het effect halverwege de oorzaak-gevolgketen (middelpunt) of aan het einde van de oorzaakgevolgketen (eindpunt) beoordeeld worden. Zie voorbeelden in Figuur 4.
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KADER 1: AFBAKENING VAN WERKELIJKE SOCIALE EFFECTEN EN POTENTIËLE SOCIALE EFFECTEN
Van een onderzoek kan alleen worden gezegd dat het de werkelijke sociale effecten beoordeelt als die worden
beoordeeld aan de hand van geobserveerde en geverifieerde primaire specifieke gegevens die rechtstreeks bij
de stakeholders worden verzameld. Er mogen geen proxy-indicatoren worden gebruikt en het onderzoek mag
niet voorspellend van aard zijn. Het is belangrijk om de term potentiële sociale effecten te gebruiken wanneer
niet aan deze voorwaarden wordt voldaan 6 of om aan het begin van de mededeling aan te geven hoe de term
sociale effecten wordt gebruikt (werkelijke of potentiële).

Zoals verder uitgelegd in Hoofdstuk 5, kan de focus van sommige effectbeoordelingsmethoden in S-LCA liggen
op de beoordeling van potentiële sociale effecten, mogelijk door middel van de beoordeling van sociale risico’s.
Sociaal risico 7 is een topic waarbij de kans bestaat dat de activiteiten of zakelijke relaties van een organisatie negatieve sociale effecten hebben op de stakeholders. Er kan ook een beoordeling worden gemaakt van de omvang
van het risico, bv. laag of hoog, via een referentiestap. Sociale risico’s worden doorgaans op landelijk, sectoraal of
bedrijfsniveau gemeten. Het zijn indicaties voor potentiële sociale effecten.
Een sociaal knelpunt is een locatie en/of activiteit in de levenscyclus waar zich waarschijnlijk een sociaal probleem
(als effect) en/of sociaal risico voordoet. Het is doorgaans gekoppeld aan levenscyclusfasen of -processen. Het
moet een grote bijdrage leveren aan het effect (algemeen, via effectcategorie of -subcategorie). Met andere woorden:
sociale knelpunten zijn eenheidsprocessen die zich bevinden in een regio waar zich een probleem, risico of kans kan
voordoen met betrekking tot een sociale kwestie die wordt beschouwd als nefast voor het maatschappelijk welzijn
of die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.
Sociale prestaties zijn de principes, praktijken en resultaten van de relaties van bedrijven met mensen, organisaties,
instellingen, gemeenschappen en samenlevingen in termen van de doelbewuste acties van bedrijven ten aanzien van
deze stakeholders en de onbedoelde externe effecten van bedrijfsactiviteiten gemeten aan de hand van een bekende
standaard (Wood, 2016). Vaak worden sociale prestaties gemeten op het niveau van de inventarisatie-indicator. 8
Een sociale voetafdruk is het eindresultaat van een S-LCA-onderzoek, in termen van negatieve effecten, algemeen
of per effectcategorie/subcategorie (bv. het totale gemiddelde aantal risico-uren equivalent voor arbeidsrechten en
fatsoenlijk werk per aankoopcategorie toeleveringsketen).
Sociale handafdrukken zijn de resultaten van veranderingen aan business as usual die leiden tot een positief resultaat
of effect. Het kan gaan om veranderingen die de sociale voetafdruk verkleinen of om veranderingen die bijkomende/
niet-gerelateerde positieve sociale effecten hebben. Die veranderingen kunnen betrekking hebben op de waardeketen
van het product of de organisatie of kunnen buiten de reikwijdte ervan vallen. Voorbeeld: een bedrijf heeft met een van
zijn leveranciers een programma opgezet dat met succes overwerk tegengaat. Het resultaat van deze verandering kan
de sociale voetafdruk van dat bedrijf en zijn leverancier op overwerk verkleinen. Maar als die leverancier nog andere
klanten heeft, verkleint het ook de voetafdruk van die klanten, wat dan een sociale handafdruk kan worden genoemd
van het bedrijf dat de verandering heeft doorgevoerd. Zie Paragraaf 2.5.1 voor meer informatie over handafdrukken.
Uitspringende sociale risico’s/effecten zijn sociale-effectsubcategorieën die een groter deel van de totale risico’s/
effecten vertegenwoordigen. De Richtlijnen van de VN beschouwen uitspringende risico’s/effecten als de risico’s/
effecten die de kwetsbaarste stakeholders treffen en onherstelbare schade aanrichten. Bijvoorbeeld: dwangarbeid
in de Democratische Republiek Congo voor de ontginning van mineralen.

6 D
 it onderscheid is niet aanwezig in E-LCA waarin “potentieel” voornamelijk betrekking heeft op de modellering en normalisatie van het resultaat, en dus worden alle effecten (inclusief
de werkelijk gemeten effecten) in E-LCA traditioneel als potentieel beschouwd. Zie ISO 14040, en met name pagina 9 van dat document.
7 Deze interpretatie van sociaal risico heeft alleen betrekking op de waarschijnlijkheid en niet op de wetenschappelijke interpretatie van een combinatie van waarschijnlijkheid en ernst.
8 S
 ociale prestaties kunnen ook bestaan uit een vergelijking tussen twee sociale effecten of risico’s, bv. op het middelpunt zoals weergegeven in Figuur 4. Als het referentiescenario
geen sociaal effect/risico heeft, is de beoordeling van de sociale prestaties in de praktijk hetzelfde als een effectbeoordeling, maar conceptueel zijn het verschillende dingen.
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Materialiteit (principe) is een sociale kwestie (informatie, gegevens, prestaties, effect, stakeholder) die zo relevant en
belangrijk is dat ze de conclusies van het onderzoek substantieel kan beinvloeden, alsook de beslissingen en acties
op basis van die conclusies. In het deel over Interpretatie gebruiken we deze definitie.
Materialiteitsbeoordeling is een proces om topics te selecteren die belangrijker zijn vanwege hun effect op stakeholders
en/of de activiteit. Voor het Global Reporting Initiative zijn materiële kwesties die zaken die de belangrijke sociale
effecten van de organisatie weerspiegelen; of die de beoordelingen en beslissingen van stakeholders substantieel
beïnvloeden.

2.4 S
 TARTPUNT EN DE TWEE BELANGRIJKSTE BENADERINGEN
VOOR EEN S-LCA
Bij de planning van een S-LCA moeten een aantal belangrijke beslissingen genomen worden. Figuur 5 toont de
belangrijkste beslissingen per fase die een gebruiker moet nemen bij het begin van een onderzoek.
Eerst moet beslist worden of de beoordeling zich focust op een product of een organisatie 9. Vervolgens moet het
specifieke product of de specifieke organisatie worden geïdentificeerd. Daarna moet(en) de doelstelling(en) van
het onderzoek uitgedacht en beschreven worden (productontwerp, Human Rights Due Diligence, enz.), evenals de
reikwijdte (bv. volledige levenscyclus? grondstof tot assemblage (wieg-tot-poort)?)
Daarnaast moet worden bepaald welk type effectbeoordelingsmethode gebruikt moet worden, en welke onderwerpen
centraal staan bij de beoordeling (stakeholdercategorieën, effectsubcategorieën). Er moet een strategie ontwikkeld
worden voor gegevensverzameling. In het bijzonder: zal het onderzoek gebruikmaken van een S-LCA-databank
en/of andere bronnen van generieke gegevens (bv. wetenschappelijke artikels)? Zo ja, worden er dan vervolgens
locatiespecifieke gegevens verzameld? Ten slotte moet(en) de geselecteerde effectbeoordelingsmethode(s) uitgevoerd
worden en de resultaten geïnterpreteerd en gecommuniceerd worden.
Voor een gedetailleerde beschrijving van elke fase verwijzen we naar elk van de respectieve secties.
Doel en reikwijdte

Product of
organisatie?

Welk(e)
product /
organisatie?

Inventarisatie

Type 1
(Referentieschaal)
Welke stakeholders?
Welke
effectcategorieën?

Effectbeoordeling

Databank / generieke
gegevens

Locatiespecifieke
gegevens?

Locatiespecifieke
gegevens

Effectbeoordeling

Databank / generieke
gegevens

Locatiespecifieke
gegevens?

Locatiespecifieke
gegevens

Effectbeoordeling

Interpretatie

Interpretatie /
communicatie

Doel en reikwijdte
(bv. wieg-tot-poort?,
ontwerp?)
Type 2 (Effectweg)
Welke stakeholders?
Welke
effectcategorieën?

Interpretatie /
communicatie

Figuur 5: S-LCA-beslissingsboom.

9 E
 en S-LCA-onderzoek kan ook focussen op een sector, een individuele consument, een land, een product of beleggingsportefeuille, enz. Doorgaans bestuderen gebruikers een product
of organisatie.
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In S-LCA zijn er twee grote soorten benaderingen voor effectbeoordelingsmethodes (of Sociale Levenscyclus
effectbeoordeling - S-LCIA), de benadering op basis van de referentieschaal (ook bekend als Type I of referentieschaalS-LCIA) en de benadering op basis van de effectweg (ook bekend als Type II of effectweg-S-LCIA), die elk beantwoorden
aan verschillende doelstellingen van de onderzoeker:
1. Als het doel is om een productsysteem te beschrijven met een focus op de sociale prestaties of het sociale
risico, gebruik dan de referentieschaalbenadering.
2. Als het doel is om de gevolgen van het productsysteem te voorspellen, met de nadruk op het karakteriseren
van potentiële sociale effecten, gebruik dan de effectwegbenadering.
De Referentieschaalbenadering van -S-LCIA beoordeelt de sociale prestaties in het productsysteem. Meer specifiek
beoordeelt het de sociale prestaties van de activiteiten van organisaties in het productsysteem (bv. de praktijken die
worden toegepast om de sociale effecten te beheren) op basis van specifieke referentiepunten van de verwachte
activiteit (de zogenaamde prestatiereferentiepunten - PRP's). Referentieschaalbeoordelingen steunen op gegevens,
informatie of oordeelsvorming en leveren resultaten op die in de eerste plaats gericht zijn op de activiteiten van bedrijven
in het productsysteem en die gewoonlijk rekening houden met hun onmiddellijke evaluatie (bv. bij de inventarisatieindicator), d.w.z. geen verdere karakterisering van effecten. De referentieschaalbenadering legt in de praktijk dus niet
vaak een verband tussen de activiteit en de effecten op langere termijn. Op basis van de beschikbare informatie schat
die veeleer de waarschijnlijke omvang en het belang van potentiële sociale effecten stroomafwaarts in.
De Effectwegbenadering van S-LCIA beoordeelt potentiële of werkelijke sociale effecten door gebruik te maken
van causale of op correlatie/regressie gebaseerde verhoudingen tussen het productsysteem/de activiteiten van de
organisatie(s) en de daaruit voortvloeiende potentiële sociale effecten - een proces dat "karakterisering" wordt genoemd.
Hier ligt de focus van de analyse op het identificeren en volgen van de effecten van activiteiten die mogelijk op langere
termijn gevolgen hebben voor een effectweg 10. Deze aanpak is meer in overeenstemming met E-LCA, waarbij de
input (inventarisatie of verzamelde gegevens, bv. CO2- emissies) in verband wordt gebracht met milieuproblemen
(middelpunteffecten, bv. opwarming van de aarde) en met verdere eindpunteffecten, bv. effecten op de menselijke
gezondheid. Tabel 3 geeft een overzicht van de twee belangrijkste soorten benaderingen voor sociale-effectbeoordeling.
Het ene type is in de praktijk niet gegarandeerd beter dan het andere vanwege beperkingen (bv. de beschikbaarheid
van gegevens).
Voorbeelden en aanvullende richtsnoeren voor beide benaderingen zijn te vinden in de Paragrafen 3.2.9 en 4.1.4 en in
Hoofdstuk 5.

Tabel 3: Kenmerken van S-LCIA-benaderingen.
Kenmerken

Referentieschaalbenadering (Type I)

Effectwegbenadering (Type II)

Doel voor gebruikers

Beoordeling van het productsysteem in
termen van sociale prestaties of sociaal
risico.

Beoordeling van gevolgen van het
productsysteem, met een focus op
potentiële sociale effecten.

Relatie tussen activiteit en potentiële
sociale effectena/b

Relatie verondersteld. Focus van de
analyse op de activiteit en de directe
evaluatie ervan, meer bepaald op de
positionering ervan ten opzichte van de
prestatiereferentiepunten.

Causale relaties vastgesteld door
1) ontwikkelde en gemotiveerde
karakteriseringsmodellen of 2)
kwalitatieve beschrijvingen van bestaande
relaties op een effectweg.

10 E
 en effectweg beschrijft de onderliggende sociale mechanismen met betrekking tot specifieke sociale aspecten of effecten. De sociale mechanismen in S-LCA zouden
vertegenwoordigd moeten worden door sociale-effectcategorieën, categorie-indicatoren en karakteriseringsmodellen. Inventarisatieresultaten worden bijgevolg gekoppeld aan
effectcategorieën (doorgaans beschreven als de middelpunteffectcategorieën) en categorie-eindpunten (meestal beschreven door eindpunteffectcategorieën) - zie Paragraaf 5.2.6
voor meer informatie.
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Kenmerken

Referentieschaalbenadering (Type I)

Effectwegbenadering (Type II)

Reikwijdte van de analyse

Variabele dekking van
levenscyclusfasen. Variabele dekking
van meerdere stakeholdercategorieën en
effectsubcategorieën.

Variabele dekking van levenscyclusfasen.
Variabele dekking van stakeholder- en
effectcategorieën en hun gedefinieerde
effectweg (bv. menselijke gezondheid)
- een aantal studies focust op één
effectweg, andere op verschillende.

Type resultatenc

Sociale prestaties of risico's,
georganiseerd in effectsubcategorieën,
stakeholdercategorieën, en/of
levenscyclusstappen, doorgaans met
sociaal welzijn als het gebied van
bescherming.

Effectcategorieën die vergelijkbaar
zijn met E-LCIA voor bepaalde
beschermingsdomeinen, zoals
welzijn, het aanpakken van een of
meer stakeholdercategorieën en/of
levenscyclusstappen.

Aard van de indicatoren

Kwalitatief, kwantitatief of semikwantitatief, met de focus van de meeste
studies op dat laatste.

Kwalitatief of kwantitatief, met de focus
van de meeste studies op dat laatste.

Voorwerp van de beoordelingd

Onmiddellijke activiteiten en hun effecten.

Doorgaans karakterisering van sociale
gevolgen op korte en langere termijn.

Bestaande S-LCA-databanken

Databanken met een focus op, maar
niet beperkt tot, prestatiebeoordeling op
risiconiveau (bv. SHDB & PSILCAe).

Databanken met een focus op, maar
niet beperkt tot, enkele of meerdere
effectwegen (bv. Eerlijk loon, EXIOBASEextensie).

a naar Chhipi-Shrestha et al. (2015)
b naar Parent et al. (2010)
c zoals gedefinieerd in de UNEP/SETAC-Richtlijnen 2009
d naar Iofrida et al. (2018)
e SHDB verwijst naar de Social Hotspots Database en PSILCA naar de Product Social Impact Life Cycle Assessment
Database

2.5 POSITIEVE EFFECTEN
Sociale effecten in de levenscyclus van producten kunnen positief of negatief zijn; sociale omstandigheden moeten
niet alleen behoed worden tegen achteruitgang, maar moeten ook actief verbeterd worden. Dit wordt onderstreept
door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), waarvan verschillende, zoals Doelstelling 1 ‘Geen Armoede’
en Doelstelling 2 ‘Geen honger’, onmiddellijke behoeften aan verbetering aanpakken. Tot nu toe lag de focus van
de meeste S-LCA’s vooral op negatieve effecten. Toch zijn er in de lijst met subcategorieën een aantal, zoals Lokale
tewerkstelling, Technologische ontwikkeling en Bijdrage aan de economische ontwikkeling, die aangeven dat we
ook dienen te kijken naar positieve sociale effecten. Er zijn wel enkele uitdagingen verbonden aan het identificeren,
beoordelen, samenvoegen en interpreteren van positieve sociale effecten, te vergelijken met de uitdagingen die
gepaard gaan met (negatieve) sociale effecten in het algemeen.
Positieve effecten zijn voordelen die tijdens de levenscyclus van een product ontstaan en die een positieve bijdrage
leveren aan de verbetering van het menselijk welzijn, d.w.z. positieve effecten (in tegenstelling tot negatieve effecten,
die nadelig zijn). Ze kunnen beoordeeld worden door te kijken naar de positieve effecten die de betrokken stakeholders
ervaren of aan de hand van potentieel positieve proxy’s, zoals positieve sociale prestaties. Een voorbeeld hiervan
zijn de veranderingen die bedrijven doorvoeren en die leiden tot een verbetering van de sociale omstandigheden die
verder gaat dan een minimale naleving van de voorwaarden.
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Het opnemen van positieve sociale effecten in de beoordeling van de levenscycli van producten is om verschillende
redenen noodzakelijk:
• Waardeketens/levenscycli van producten genereren meetbare positieve effecten in de echte wereld, wat tot
uiting zou moeten komen in het S-LCA-kader;
• Net als negatieve effecten hebben positieve effecten vaak een overloopeffect op het productiesysteem en de
samenleving (bv. een positieve invloed op het leven van familieleden of leden van de gemeenschap door rimpeleffecten, of een prestatieverbetering van de arbeiders in een fabriek);
• Voor bedrijven creëert het vermogen om positieve effecten te herkennen en te rapporteren een stimulans om
hun strategie inzake sociale duurzaamheid te ontwikkelen tot voorbij naleving van de wettelijke voorschriften.
Het opnemen van positieve effecten mag niet ten koste gaan van de voortdurende inspanningen om negatieve
sociale omstandigheden tot een minimum te beperken, noch mogen positieve effecten worden aanvaard als dispensatie voor negatieve effecten (compensatie wordt niet aanvaard noch voorzien in de S-LCA). Het beschouwen
van positieve effecten is veeleer een prominente uitbreiding van het huidige S-LCA-kader en breidt de opties voor
het nastreven van duurzaamheid uit.
Er zijn verschillende opvattingen over wat als een positief effect moet worden beschouwd. Het kan zijn dat een positief effect verder moet gaan dan naleving van het internationaal recht of referentiepunten in internationale verdragen
en overeenkomsten, of dat het een effect is dat de sociale omstandigheden intrinsiek verbetert. Richtsnoeren voor
de beoordeling van positieve effecten staan in Hoofdstuk 5. In het algemeen is men het erover eens dat positieve
sociale effecten, net als negatieve effecten:
• Het resultaat zijn van een activiteit in de levenscyclus;
• Verband houden met de manier waarop een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd of georganiseerd (een slechte
opleiding zal bijvoorbeeld niet het verwachte positieve effect hebben in termen van betere prestaties, zoals een
betere gezondheids- en veiligheidsreputatie);
• Contextafhankelijk zijn;
• Direct of indirect zijn (bv. directe werkvoorziening door het bedrijf dat het product levert of indirecte werkvoorziening voor wegwerkzaamheden die nodig zijn om de infrastructuur te leveren die vereist is voor het vervoer
van goederen naar het bedrijf);
• Beoordeeld worden op indicator- of effect/subcategorieniveau en niet-overdraagbaar zijn (d.w.z. een positief effect
op de lonen is geen compensatie voor een negatief effect op de gezondheid en veiligheid van de werknemers);
• En bovendien niet louter het ontbreken van negatieve effecten zijn.
In de praktijk kunnen we drie soorten positieve effecten onderscheiden:
1. Type A - Positieve sociale prestaties die verder gaan dan business as usual;
2. Type B - Positieve sociale effecten door aanwezigheid (bestaan van een product of bedrijf);
3. Type C - Positieve sociale effecten door nut van het product.
Meerdere types kunnen tegelijkertijd voorkomen of gecombineerd worden, bv. een positief effect door aanwezigheid,
omdat een organisatie business as usual overtreft door een fabriek te bouwen en jobs te creëren op een locatie
waar ze dat vanwege andere redenen (bv. niet winstgevend) normaal gesproken niet zou doen. Type C wordt zelden
beoordeeld in S-LCA-studies en nog maar recent zijn de eerste stappen gezet om daar in E-LCA iets aan te doen.
Toch vermelden we dit type C hier om aan te geven dat het bestaat en ook een onderdeel van S-LCA is. Het heeft
betrekking op het concept “functionele eenheid”, dat wordt toegelicht in Paragraaf 3.2.1. Er zijn echter verschillende
opvattingen over de vraag of het relevant, gerechtvaardigd en eerlijk is om de positieve sociale effecten van het
nut van het product in aanmerking te nemen. De karakterisering van types A en B gebeurt tijdens de S-LCIA-fase.
De karakterisering van type C kan tijdens S-LCIA gebeuren, of door specificatie van de functionele eenheid.
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Tabel 4: Benaderingen uit de literatuur per type.
Type positief effect

Omschrijving

Literatuur

Type A

Type B

Vaak ligt business as usual
op compliance-niveau,
maar soms eronder of
erboven. Kenmerkend voor
sociale prestaties is dat ze
vaak voorkomen op een
spectrum van positieve tot
de bijbehorende omgekeerde
negatieve prestaties. Het
omvat ook best practices die
geen equivalente negatieve
prestaties hebben, zoals
vrijwilligersprogramma's voor
werknemers.

Levenscycli van producten
creëren ook positieve
sociale effecten door
hun aanwezigheid. Dit
zijn meestal effecten
zoals werkgelegenheid,
capaciteitsopbouw of
verbeterde infrastructuur.

Het beoordelen van de
prestaties van bedrijven op
een schaal van niet-conform
tot best-practices en het
beschouwen van de niveaus
boven compliance als positieve
effecten (bv. Goedkoop et al.,
2018).

Het koppelen van
economische activiteit of
economische ontwikkeling
aan winst op het gebied van
volksgezondheid (Norris,
2006).

Het beoordelen van positieve
effecten in termen van
waardecreatie ten gunste van
stakeholders (Di Cesare et al.,
2018; Kühnen en Hahn, 2019).

Door na te gaan welke
effectsubcategorie een
positieve connotatie heeft (bv.
werkvoorziening) (Ekener et
al.,2018).

Deze effecten zijn ofwel
positief als het bedrijf op een
locatie aanwezig is, of er zijn
geen effecten als het bedrijf
niet aanwezig is. Ze zijn
belangrijk om in aanmerking te
nemen wanneer bijvoorbeeld
locatieveranderingen in de
levenscyclus in aanmerking
worden genomen om
negatieve effecten te beperken.

Type C
Positieve sociale effecten
kunnen ook voortvloeien uit
de intrinsieke kenmerken van
het nut van het product. Zo
zijn bijvoorbeeld vaccinaties
of waterzuiveringsinstallaties
producten die het welzijn
van de mens verbeteren. Een
effect van dit type, 'Type C
- Positieve sociale effecten
door nut van het product', doet
zich voor in de gebruiksfase
van een product. Dit mag
echter niet ten koste gaan van
eventuele negatieve effecten
die zich in andere fasen van de
levenscyclus voordoen.

Het waarderen van de
positieve sociale waarde van
een product, bijvoorbeeld
van vaccins of een
waterzuiveringsinstallatie (Di
Cesare et al., 2018; Kühnen en
Hahn, 2019).

Het beoordelen van de
positieve effecten van
bedrijven die verder gaan
dan business as usual en
de onderliggende oorzaken
aanpakken (Benoît Norris et al.,
2019).

2.5.1 SOCIALE HANDAFDRUKKEN
Een kader voor sociale handafdrukken kan worden toegepast om de positieve sociale effecten voor het bedrijfsleven
te identificeren en te meten. Het beoordeelt het effect van de veranderingen die door de actoren in de waardeketen
(bedrijven, leveranciers) worden doorgevoerd om hun sociale impact te verbeteren (het verkleinen van hun sociale
voetafdruk en het vergroten van hun sociale handafdruk). Handafdrukken zijn de veranderingen die we brengen, in
vergelijking met business as usual, die positieve effecten hebben (het verminderen van onze eigen voetafdruk en
die van anderen).
Dit kader begint met het uitvoeren van een materialiteitsbeoordeling, inclusief analyse van de sociale knelpunten op
organisatie- of productniveau. Door middel van een interventie die een hefboom blijkt te zijn voor het verbeteren van
de sociale omstandigheden voor een effectcategorie, brengen we een verandering teweeg die kan worden beschouwd
als een handafdruk. Om de sociale handafdruk te meten, moeten we het resultaat van de activiteit of verandering
meten, en de effecten ervan met betrekking tot de effectcategorie.
Om handafdrukken te beschouwen, moeten we beginnen met het creëren van een grondig inzicht in de sociale voetafdruk
van een bedrijf of product. Deze eerste stappen omvatten een beoordeling van de materialiteit en de voetafdruk van
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de toeleveringsketen in een industrie of sector, een beoordeling van de knelpunten en de referentiewaarde van de
toeleveringsketen van een bedrijf of product, en een verfijning van de referentiewaarde. Zodra de sociale voetafdruk
en de sociale knelpunten bekend zijn voor de relevante effectsubcategorieën, moeten de hoofdoorzaken worden
geïdentificeerd die de blauwdruk vormen voor de interventie/verandering. Het is de waarde van de resultaten en
effecten van die verandering die groter is dan business as usual die de sociale handafdruk vormt.

Materialiteit
Effect
Categorie

Resultaat
Referentiewaarde

Verandering
Oorzaak

Figuur 6: Beoordelingsproces voor handafdruk (Benoît Norris et al., 2019).

2.6 GEBRUIK VAN S-LCA
Samengevat kan S-LCA worden toegepast om een sociaal effect of sociale voetafdruk te berekenen, sociale knelpunten
te identificeren (locatie of activiteit met een hoog risico/effect), sociale handafdrukken te creëren, of om de potentiële
effecten van een beleids- of investeringskeuze te beoordelen. S-LCA kan toegepast worden voor de beoordeling
van sociale risico's in de waardeketen, het nastreven van gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten
(Human rights Due Diligence), het berekenen van sociale handafdrukken, rapportage, communicatie/labeling en
duurzame inkoop. S-LCA is een methode die besluitvorming ondersteunt om sociale omstandigheden in levenscycli
en waardeketens wereldwijd te verbeteren.
Samengevat kan S-LCA geïntegreerd worden in organisatorische processen om:
1. Bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gerichte strategie voor de toekomstige ontwikkeling
van sociale beleidslijnen;
2. Besluitvormingsprocessen te ondersteunen waarbij stakeholders met verschillende kennisniveaus en achtergronden betrokken zijn;
3. Sociale risico's te beheren dankzij de identificatie van sociale knelpunten;
4. Voor structuur, geloofwaardigheid en consistentie te zorgen bij de beoordeling van de materialiteit van de
toeleveringsketen;
5. De bekendmaking van niet-financiële informatie te ondersteunen.

32

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

KADER 2: HOE IS SOCIALE LCA VAN TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR STAKEHOLDERS?
• S-LCA geeft een consistent beeld van de sociale knelpunten in de gehele levenscyclus of waardeketen;
• S-LCA zorgt ervoor dat knelpunten gekend zijn in plaats van over het hoofd gezien in de inspanningen op het
gebied van productduurzaamheid;
• S-LCA, uitgevoerd in combinatie met E-LCA, helpt om het snijpunt van sociale en milieukwesties te begrijpen,
waardoor de inspanningen op het gebied van milieuduurzaamheid beter worden afgestemd op sociale inspanningen;
• S-LCA-resultaten helpen om stakeholderonderzoeken te focussen op bepaalde aspecten en diepte.

2.7 VERBANDEN MET INTERNATIONALE KADERS
Er zijn talloze verbanden tussen het S-LCA-kader en internationale initiatieven en kaders, waaronder de Agenda 2030
en zijn SDG's, het 10-jarige kader van programma's voor duurzame consumptie en productie (10-Year Framework
of Programmes on Sustainable Consumption and Production, 10YFP), de Agenda voor waardig werk (Decent Work
Agenda) van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation, ILO) en de Leidende beginselen
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN (Ruggie-beginselen). Concreet is S-LCA een instrument bij uitstek
om de talrijke doelstellingen die met deze initiatieven worden nagestreefd, te ondersteunen. In de volgende paragraaf
worden enkele voorbeelden en specificaties gegeven.
S-LCA kan een instrument zijn om het bereiken van SDG 12 inzake verantwoorde consumptie en productie te
ondersteunen. Er zijn ook relevante verbanden met tien andere SDG's: (1) geen armoede, (2) geen honger, (3) goede
gezondheid en welzijn, (4) kwaliteitsonderwijs, (5) gendergelijkheid, (6) schoon water en sanitair, (8) waardig werk
en economische groei, (10) ongelijkheid verminderen, (16) vrede, veiligheid en sterke publieke diensten, en (17)
partnerschap om doelstellingen te bereiken.
S-LCA kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van Doelstelling 8 van de Agenda 2030, die oproept tot bevordering
van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig
werk. Als zodanig kan het gezien worden als een instrument dat kan bijdragen aan de Agenda voor waardig werk van
de ILO, door bij te dragen aan de beoordeling van de werkomstandigheden in waardeketens en levenscycli wereldwijd.
De ILO definieert waardig werk als samenvatting van datgene wat alle mensen nastreven voor hun beroepsleven; voor
werk dat productief is, een eerlijk inkomen oplevert met zekerheid en sociale bescherming, basisrechten waarborgt,
gelijke kansen en behandeling biedt, perspectieven biedt voor persoonlijke ontwikkeling, en de kans biedt om erkend
te worden en zijn stem te laten horen. Waardig werk staat ook centraal in de inspanningen om armoede terug te
dringen en is een weg naar een rechtvaardige, inclusieve en duurzame ontwikkeling. Uiteindelijk bouwt waardig werk
mee aan vrede en veiligheid in gemeenschappen en samenlevingen, wat het voorwerp is van een S-LCA.
Een ander kader dat van belang is voor S-LCA is het 10-jarige kader van programma's voor duurzame consumptie
en productie (10YFP) 11. Dat werd in 2012 goedgekeurd op de Wereldtop inzake duurzame ontwikkeling (WSSD in
Johannesburg) en is een wereldwijd engagement om de shift naar duurzame consumptie en productie in ontwikkelde
én ontwikkelingslanden te bespoedigen. Voor de uitvoering van het engagement inzake het 10YFP werd het One Planet
Network in het leven geroepen. Dat is een partnerschap met meerdere stakeholders voor duurzame ontwikkeling,
dat via een aantal sectorspecifieke programma's een collectieve impact genereert. Zoals in de witboeken van het
Consumer Information Programme reeds werd benadrukt, speelt S-LCA een belangrijke rol bij het beoordelen van
de sociale effecten van de productie en het stimuleren van meer sociaal duurzame aankoop- en consumptiekeuzes.
De Ruggie-beginselen hebben het pad geëffend voor het bedrijfsleven om zich actief in te zetten voor mensenrechten.
S-LCA kan de door de Ruggie-beginselen voorgeschreven due diligence ten aanzien van mensenrechten (HRDD)
ondersteunen.

11 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1444&menu=35
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2.8 V
 ERBANDEN MET ANDERE INSTRUMENTEN VOOR MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
S-LCA is uniek in het feit dat het een systemische en uitgebreide benadering van waardeketens (het levens
cyclusperspectief) combineert met sociale gegevens en methodes. Dit kenmerk maakt het waardevol in het grotere
landschap van instrumenten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 12. S-LCA kan veel methodes
en tools ondersteunen. Het kan dienen voor materialiteitsbeoordelingen, resultaten opleveren die worden gebruikt
in rapportage en communicatie, gebruikt worden om prioriteit te geven aan sociale audits en ervoor zorgen dat
certificeringen de belangrijkste sociale effecten in de toeleveringsketen van het product beschouwen. Als tool kan
het ontwikkeling onderbouwen en de resultaten ervan geven inzichten voor beleidsvorming. Uiteraard hebben de
verschillende instrumenten verschillende doelstellingen en reikwijdtes. De volgende tabel geeft een overzicht van
enkele van de belangrijkste instrumenten voor sociale duurzaamheid en hun gebruikelijke reikwijdte.

Tabel 5: Overzicht van de belangrijkste instrumenten voor sociale duurzaamheid.
Niveau van beoordeling
Type techniek of tool

Project, interventie
of faciliteit
Sociale effectbeoordeling
(SIA),
Mensenrechteneffectbeoordeling (HRIA),

Beoordelingsinstrumenten

Social & Human Capital
Protocol,
Sociaal rendement van
investeringen (SROI).
Sociale vingerafdruk (SA 8000),

Procedure- en
beheerinstrumenten

Monitoringtools

Product

Organisatie

Sociale Levenscyclusanalyse
(S-LCA) met inbegrip
van de Methodologische
fiches voor Sociale
levenscyclusbeoordeling,
Technologische beoordeling,
Sociale voetafdruk, Sociale
handafdruk en het Handboek
voor de analyse van de sociale
effecten van producten (PSIA).

Sociaalorganisatorische
Levenscyclusanalyse (SOLCA), Sociale kostenanalyse,
Sociale voetafdruk,
Sociale handafdruk,
Materialiteitsbeoordeling,
Human Rights Due Diligence.

Levenscyclusbeheer.

Standaarden en certificeringen:

OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment
Series).

ISO 20400:2017 Duurzaam
inkopen - Richtlijnen:
ISO 26000 Sociale
verantwoordelijkheid,
Sustainability Balanced
Scorecard (SBSC);
Prestatienormen van de
International Finance
Corporation (IFC).

Sociale audits

Zelfevaluatie leveranciers.

Welzijnsbeoordelingen.

12 Hoewel sociale verantwoordelijkheid vaak wordt beschouwd in een bedrijfscontext, kan het ook worden beschouwd in een bredere zin, die niet beperkt is tot de bedrijfscontext.
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Niveau van beoordeling
Type techniek of tool

Project, interventie
of faciliteit
Certificering.

Communicatiemiddelen

Oxfam POverty Footprint.

Product

Organisatie

Productcertificering (bv.
Business + Institutional
Furniture Manufacturers
Association (BIFMA)),
Richtsnoeren voor
productcommunicatie met
betrekking tot sociale effecten.

Duurzaamheidsverslagen,
Labeling, bv. Fairtrade-labels,
JUST, enz.

Richtlijnen voor het verstrekken
van informatie over de
duurzaamheid van producten.

Richtlijnen van het
Global Reporting
Initiative (GRI), sociale
verslaggevingsindicatoren,
Sustainability Accounting
Standards Board (SASB),
richtlijnen van de International
Integrated Reporting Council
(IIRC), United Nations Guiding
Principles (UNGP) Reporting
Framework.

Rapportage-instrumenten

Duurzaamheid / Sociale
Indexen.

Daarnaast kunnen S-LCA’s de bron zijn of gegevens gebruiken die afkomstig zijn van andere activiteiten voor gegevensverzameling. Dit vereist dat S-LCA’s in de ruimere context van referenties en tools voor sociale duurzaamheid
en sociale verantwoordelijkheid worden geplaatst.
Pragmatisch gezien vereist het een tijdige en kostenefficiënte uitvoering van S-LCA’s dat alle beschikbare middelen
gekend zijn en gebruikt worden.
Zes belangrijke soorten referenties en instrumenten werden geïdentificeerd als relevant voor de beoordeling van
sociale duurzaamheid:
1. Internationale beleidskaders (d.w.z. internationale verdragen, duurzame ontwikkelingsdoeleinden, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen);
2. Gedragscodes en beginselen (d.w.z. eigen gedragscodes van het bedrijf, Global Compact);
3. Kaders voor duurzaamheidsverslaggeving (d.w.z. GRI);
4. Richtlijnen voor duurzaamheidsimplementatie (d.w.z. ISO 26000: 2011 Guidance on Social Responsibility, ISO
20400:2017 Sustainable procurement - Guidance);
5. Audit- en monitoringkaders (d.w.z. Responsible Business Alliance, Social and Labor Convergence Project,
Global Social Compliance Programme, certificeringen); en
6. Financiële indexen (d.w.z. Dow Jones Sustainability Indexes).
Daarnaast kunnen nog andere instrumenten en kaders relevant zijn, zoals het Social & Human Capital Protocol van
de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). De referenties en instrumenten kunnen worden
ingedeeld op basis van hun relevantie voor de verschillende fasen van S-LCA.
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Tabel 6: Instrumenten voor sociale verantwoordelijkheid (zoals hierboven opgesomd), referenties en methodes die
relevant zijn voor elke fase van een S-LCA (naar Benoît 2012).
S-LCA-fase

Type instrument, referentie of methode

Doel en reikwijdte / bepaling en definitie van subcategorieën
en indicatoren

Internationaal beleidskader, gedragscodes en beginselen, kaders
voor duurzaamheidsverslaggeving, richtlijnen voor de uitvoering
van MVO.

Levenscyclusinventarisatie

Kaders voor duurzaamheidsverslaggeving, audit- en
monitoringkaders en financiële indicatoren, sociale
effectbeoordeling.

Levenscycluseffectbeoordeling

Internationaal beleidskader.

Interpretatie

Internationaal beleidskader, kaders voor
duurzaamheidsverslaggeving, richtlijnen voor de uitvoering van
MVO.

De referenties zijn relevant voor de fase Doel & Reikwijdte als ze informatie verschaffen voor beslissingen met betrekking tot het beoordelingskader en de identificatie van de indicatoren. De internationale beleidskaders vormen
de basis voor alle initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, referentie-instrumenten en
technieken, waaronder S-LCA. Om relevant te zijn voor de levenscyclusinventarisatiefase moeten de instrumenten
en referenties methodes voor gegevensverzameling bieden of een gegevensbron zijn. Instrumenten en referenties
zijn zinvol voor de referentieschaalbenadering van S-LCIA, aangezien zij prestatiereferentiepunten kunnen opleveren. Ten slotte zijn referenties en instrumenten nuttig in de interpretatiefase als ze kunnen helpen bij de identificatie
van belangrijke kwesties of als ze een nuttig instrument kunnen zijn voor de presentatie van de resultaten en het
opstellen van aanbevelingen.
In vergelijking met andere processen en tools kan S-LCA de meeste gegevens van verschillende reikwijdtes gebruiken.
Het kan gebruikmaken van informatie op het niveau van proces, productielocatie, organisatie, land en landenspecifieke
sector of grondstof. Duurzaamheidsverslagen focussen vooral op informatie op organisatieniveau. Daarom zijn er
zoveel verbanden tussen S-LCA en andere tools.

REIKWIJDTE VAN INFORMATIE/TOOL
Proces

Productielocatie

Organisatie

Land / regio

Landenspecifieke sector of grondstof
120
100
80
60
40
20
0

S-LCA

Sociale audit

E-LCA

Landindex

Duurzaamheidsverslag

Figuur 7: Schatting van het percentage van de verschillende niveaus qua reikwijdte voor informatie die wordt gebruikt
in een set tools (naar Benoît, 2012).
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Wat het gebruik van gegevens uit andere instrumenten of benaderingen betreft, kunnen onderzoekers bijvoorbeeld,
als onderdeel van hun inventarisatie, gegevens gebruiken die oorspronkelijk werden verzameld voor een sociale audit
of certificeringsverificatie. Onderzoekers zouden ook gegevens uit duurzaamheidsverslagen kunnen gebruiken als
onderdeel van hun inventarisatie. Aan de andere kant kunnen S-LCA-resultaten gebruikt worden voor de prioritering
van productieactiviteiten die moeten worden geauditeerd, en kunnen de resultaten ervan worden gebruikt in duurzaamheidsverslagen.

2.9 IMPLEMENTATIE VAN S-LCA EN SO-LCA
Voor de implementatie van S-LCA en Sociaalorganisatorische LCA (SO-LCA) kan er gesteund worden op eerdere
ervaringen en de bestaande praktijk met andere sociale en milieugerichte analysebenaderingen.

S-LCA

le aspecte
cia
n
So

scyclus
ven
Le

Voor de algemene implementatie van S-LCA en SO-LCA worden drie verschillende paden onderscheiden, die overeenkomen met de eerdere ervaringen van de organisatie (zie Figuur 8). De blauwe en groene buitenste cirkels van
de figuur vertegenwoordigen de ervaring van organisaties met een sociale en/of milieugerichte analysebenadering.
De drie paden geven aan welke van de drie hoofdkenmerken van SO-LCA ontbreken in de reeds toegepaste benaderingen en moeten worden opgenomen voor de implementatie van S-LCA en SO-LCA.

Pad 2a
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Figuur 8: De drie op ervaring gebaseerde paden voor implementatie van SO-LCA. De termen in de buitenste cirkels
van S-LCA en SO-LCA beschrijven de perspectieven die moeten worden toegevoegd komende van paden 1-3 bron:
Naar Martínez-Blanco et al. (2015c), de afkortingen zijn: Sociale effectbeoordeling (SIA), Accountability Assurance
1000 standaard (AA1000), Social accountability international sa8000 standaard (SA8000), Global reporting initiative
(GRI), Milieubeheersystemen (EMS), Product environmental footprint (PEF).
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2.9.1 PAD 1: ERVARING MET SOCIALE BEOORDELING OP ORGANISATIENIVEAU
Organisaties die op organisatieniveau al sociale beoordelingen toepassen, kunnen de beschikbare resultaten en
ervaring gebruiken als startpunt voor de implementatie van S-LCA en SO-LCA. Die regelingen en standaarden kunnen
op twee verschillende manieren nuttig zijn:
1. Ze geven een voorlopige definitie van de structuur van de organisatie, inputs en outputs, enz. Dit kan helpen
bij de implementatie van SO-LCA door het definiëren van de systeemgrens, de benodigde gegevens en de
identificatie van het netwerk van leveranciers;
2. Ze maken een eenvoudige gegevensverzameling mogelijk door de overdracht van bestaande gegevens voor
de voltooiing van de S-LCA- of SO-LCA-inventarisatie van rechtstreekse activiteiten.
Meer informatie over sociale beoordelingen op organisatieniveau en details over welke methodes welke S-LCA-fasen
kunnen ondersteunen, staan in Paragraaf 2.8.

2.9.2 PAD 2: ERVARING MET BENADERINGEN VOOR MILIEUGERICHTE LEVENSCYCLUSANALYSE
Terwijl ervaring met benaderingen voor milieugerichte levenscyclusanalyse van producten (zoals E-LCA) de toepassing
van S-LCA kan ondersteunen, kan ervaring met benaderingen voor milieugerichte levenscyclusanalyse van organisaties
(zoals OLCA) organisaties helpen bij het toepassen van SO-LCA. Hoewel de voor deze benaderingen verzamelde
gegevens overeenkomen met de milieudimensie, kan de bestaande ervaring ondersteuning bieden voor de voorlopige
definitie van het Doel en de Reikwijdte, die dan zou worden aangepast aan de sociale context. Zie Kader 3 voor een
voorbeeld.
KADER 3: O-LCA ALS VOORWAARDE VOOR SO-LCA
Wanneer O-LCA wordt gebruikt als voorwaarde voor SO-LCA, kunnen definities van de rapporterende organisatie
en de systeemgrenzen ook van toepassing zijn op SO-LCA. Als het algemene doel van de organisatie een
duurzaamheidsbeoordeling is voor de organisatie en haar waardeketen, zou zij er de voorkeur aan moeten
geven om zowel voor O-LCA als SO-LCA dezelfde reikwijdte te hanteren. Daarnaast kan met de combinatie een
voorlopige inventarisatie (gegevens over in- en outputs) van de rapporterende organisatie worden verstrekt. Dit
kan nuttig zijn voor de identificatie van de leveranciers, locaties en betrokken stakeholders. Bovendien kunnen
de relaties tussen de verschillende interne beheerniveaus en met de leveranciers, en de door de organisatie voor
O-LCA ontwikkelde regelingen voor gegevensverzameling een veelbelovend kader bieden voor de toepassing
van SO-LCA.
OPMERKING: Voor kleine organisaties en/of organisaties met beperkte portefeuilles kunnen E-LCA’s vergelijkbare
voordelen opleveren voor het toepassen van SO-LCA. Hetzelfde kan gelden voor de voetafdrukken met één enkele
indicator (koolstof- en/of watervoetafdruk).

2.9.3 PAD 3: ERVARING MET BENADERINGEN VOOR SOCIALE LEVENSCYCLUSANALYSE VAN PRODUCTEN/
ORGANISATIES
Pad 3 beschouwt organisaties die al S-LCA van producten uit hun portefeuille hebben uitgevoerd en nu de sociale
prestaties van de hele organisatie verder willen beoordelen of, omgekeerd, organisaties die al SO-LCA hebben uitgevoerd
en nu van plan zijn om de sociale prestaties van hun producten te analyseren. Gegevens op dit niveau zijn zeer nuttig,
aangezien de meeste beschikbare sociale gegevens en bestaande indicatoren die in S-LCA worden gebruikt, ook
door SO-LCA kunnen worden gebruikt en vice versa. Vooral kleine organisaties met een kleine productportefeuille
kunnen bij de toepassing van SO-LCA's profiteren van bestaande S-LCA's. In ieder geval kunnen uitgevoerde S-LCA- en
SO-LCA-studies helpen om sociale knelpunten te identificeren. Voorzichtigheid is geboden bij het overbrengen van
S-LCA-resultaten naar organisatieniveau, want in tegenstelling tot O-LCA, waar de resultaten van eerdere E-LCA's
zouden kunnen worden gewogen op basis van het aantal producten, is een soortgelijk proces misschien niet mogelijk
voor SO-LCA. Ten eerste omdat kwalitatieve of semikwantitatieve waarden moeilijk samen te vatten zijn en ten
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tweede omdat er een risico op dubbeltellingen kan zijn. Sociale effecten worden vaak niet uitgedrukt op effectwegen,
waardoor de onderlinge relaties in de waardeketen open en onduidelijk zijn. Om dezelfde redenen is voorzichtigheid
geboden bij het uitsplitsen van SO-LCA-resultaten naar de individuele producten van een organisatie.
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3. Bepalen van doel en reikwijdte
Het bepalen van het Doel en de Reikwijdte (D&R) is de eerste fase van een S-LCA-onderzoek waarbij het doel, het
voorwerp en het methodologisch kader worden bepaald. De doelstelling is om het doel van het onderzoek duidelijk
te definiëren en de breedte en de diepte ervan te bepalen.
Dit is een cruciale fase in het proces, die veel invloed zal hebben op de manier waarop het onderzoek zal worden
gevoerd, en uiteindelijk op de resultaten. Het Doel en de Reikwijdte, en in het verlengde daarvan de volledige S-LCA,
worden vaak op een iteratieve manier uitgevoerd - ze kunnen herzien worden als er onvoorziene beperkingen of restricties opduiken, of als er tijdens het proces bijkomende informatie aan het licht komt. Dergelijke wijzigingen die tijdens
het proces worden aangebracht, moeten samen met de motivering ervan worden gedocumenteerd. Deelname van
stakeholders (gedefinieerd als degenen die op enigerlei wijze door het onderzoek en het resultaat worden beïnvloed)
aan de ontwikkeling van het Doel en de Reikwijdte wordt sterk aanbevolen. Dit om een optimale besluitvorming in
deze cruciale fase te waarborgen.

3.1 BEPALEN VAN HET DOEL
De eerste stap van een S-LCA heeft tot doel te specificeren waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. Wat is het
doel? Wat is het beoogde gebruik? Wie is de doelgroep? Wat willen we beoordelen? Is het onderzoek bedoeld om
besluitvorming te ondersteunen? Over welk thema? Wat zijn de potentiële verbeterpunten die worden nagestreefd
door de kennis die het onderzoek zal opleveren? Welke stakeholders worden getroffen? De doelstelling(en) moet(en)
duidelijk gedefinieerd worden om succesvolle resultaten te garanderen.
De doelen die S-LCA-casestudy’s nastreven, kunnen variëren. Voorbeelden van verschillende doelen zijn:
• De duurzame ontwikkeling van producten ondersteunen;
• De Human Rights Due Diligence van organisaties ondersteunen;
• De belangrijkste sociale knelpunten van een product en/of organisatie identificeren;
• Het kwantificeren en kwalificeren van de potentiële sociale prestaties van producten en/of gerelateerde effecten,
ter ondersteuning van duurzame consumptie;
• Potentiële sociale verbeteringsopties gedurende de gehele levenscyclus onderzoeken;
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• De meest relevante stadia in de sociale waardeketen in termen van sociale effecten/knelpunten (materialiteit 13,
transparantie) beoordelen;
• Potentiële sociale prestaties en/of sociale effecten van productsystemen beoordelen en, waar mogelijk,
vergelijken;
• De potentiële sociale prestaties en/of sociale effecten van het product openbaar maken;
• Begrijpen of de waardeketen van het product bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van de stakeholders.
De doelgroep van een onderzoek kan ook variëren - het kan gaan om de personen of organisatie die het onderzoek uitvoeren, vakbonden en personeelsvertegenwoordigers, consumenten, overheden, ngo’s, internationale
gouvernementele organisaties, aandeelhouders of productontwerpers. In deze stap is het cruciaal om te bepalen
of het onderzoek bedoeld is voor intern of extern gebruik, bijvoorbeeld om te worden gebruikt in vergelijkende
beweringen of om openbaar gemaakt te worden. In het tweede geval wordt aanbevolen om in het kader van het
onderzoek een externe evaluatie door een derde partij te laten uitvoeren.
Idealiter geeft het doel van het onderzoek aan of het moet worden afgestemd op attributional of consequential
beschouwing. Dit zal van invloed zijn op methodologische keuzes in volgende fasen. Dit wordt in deze Richtlijnen
niet uitvoerig besproken, maar meer informatie over deze twee benaderingen is te vinden in het UNEP-SETAC-rapport (2011; “Global Guidance Principles for Life Cycle Assessment Databases: a basis for greener processes
and products”), waarin deze twee modelleringsperspectieven en bijbehorende methodes worden beschreven.

3.2 BEPALEN VAN DE REIKWIJDTE
De reikwijdte verduidelijkt het doel van het onderzoek en bepaalt het methodologische kader ervan. Het moet
verband houden met het doel van het onderzoek.
Daartoe moeten de volgende elementen gedefinieerd worden in de fase voor de bepaling van de reikwijdte.
Een aantal elementen zijn facultatief en kunnen worden uitgesloten, afhankelijk van het doel van het onderzoek.
• Bepalen van het voorwerp van het onderzoek, normaal gesproken een product, functie of dienst (functionele
eenheid, die later wordt toegelicht);
• Bepalen van de hoeveelheid materiaal die nodig is om het product of de output te produceren (referentiestroom);
• Bepalen welke stappen, activiteiten en organisaties nodig zijn om te voldoen aan de functionele eenheid (het
productsysteem);
• Identificeren welke delen van het productsysteem deel uitmaken van de beoordeling (de systeemgrenzen);
•K
 iezen welke variabele(n) bepalend is/zijn voor het belang van de verschillende activiteiten in het productsysteem (activiteitvariabelen);
• Inbegrepen en getroffen stakeholders, en strategie voor betrokkenheid van stakeholders;
• Soort effectbeoordelingsmethode en opgenomen effectcategorieën en/of -subcategorieën;
• Strategieën voor gegevensverzameling (inventarisatie-indicatoren, gegevenstype en gegevensverzameling);
• Vereisten voor gegevenskwaliteit;
• Toewijzingsprocedures;
• Geplande interpretatie;
• Aannames en waardekeuzes;
• Beperkingen;

13 Zie Paragraaf 2.3 Belangrijkste definities van kernbegrippen voor een definitie van Materialiteit.
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• Type kritische beoordeling zoals uitgewerkt in ISO 14040-14044, indien van toepassing;
• Communicatiestrategieën voor de resultaten (selectie van de te communiceren resultaten, communicatieformaat en -specificaties, type en formaat van het verslag, andere communicatie).
Het systeem is tot op zekere hoogte voorgedefinieerd wanneer de reikwijdte wordt bepaald. De beslissingen m.b.t.
de reikwijdte kunnen gebaseerd zijn op praktische (bv. beschikbaarheid van gegevens) of theoretische redenen (bv.
alleen processen tot aan de fabriekspoort moeten in aanmerking worden genomen bij het vergelijken van hetzelfde
product, dat anders is geproduceerd; zie de volgende paragraaf over systeemgrenzen). Een verdere gedetailleerde
specificatie van het systeem maakt deel uit van de stap voor levenscyclusinventarisatie. Meer details over elk van
deze elementen vindt u in de volgende paragraaf.

3.2.1 BEPALEN VAN DE FUNCTIONELE EENHEID
De functie definieert in meetbare termen wat het onderzochte product of de onderzochte dienst (voor de eenvoud
‘product’ genoemd) aanbiedt. Het moet consistent zijn met het Doel en de Reikwijdte van het onderzoek.
De functionele eenheid geeft een gekwantificeerde definitie van het voorwerp van een onderzoek. Het is met name
relevant bij vergelijkend onderzoek, wanneer twee of meer producten worden vergeleken - het zorgt ervoor dat de
onderzochte productalternatieven op een gelijkwaardige basis zijn vergeleken. Het bepalen van de functionele eenheid is ook belangrijk voor het bepalen van de referentiestroom. Het is noodzakelijk om een functionele eenheid te
definiëren voor het gebruik van een S-LCA-databank, meestal in monetaire termen vanwege het gebruik van handelsmodellen. Zie voor meer informatie Paragraaf 4.1 over LCI.
Om de functionele eenheid te bepalen is het nuttig om eerst het te onderzoeken product duidelijk te identificeren,
met inbegrip van zijn hoofdfunctie(s) en gebruikswaarde - met andere woorden, de belangrijkste kenmerken van het
product. De locatie voor het gebruik van het product kan ook worden geïdentificeerd indien dit relevant is.
De gebruikswaarde of het nut van het product is de perceptie van de consument met betrekking tot wat het product
biedt, naast zijn functie (het vermogen van een goed om in een behoefte te voorzien). Deze waardering hangt af van
de culturele en sociale waarden van de consument, maar ook van zijn of haar wensen en tevredenheid. Het nut kan
geïdentificeerd worden in technische termen (kwaliteit, functionaliteit, enz.) of in sociale termen (gemak, prestige,
enz.). Deze karakterisering van een functionele eenheid sluit aan bij de specificatie van een positief effect van type C
(zie Paragraaf 2.5). Impliciet is dit soort positieve effecten dus al aanwezig in de beoordeling, maar dit zou expliciet
naar voren kunnen worden geschoven als een positief effect van het type C.
De volgende punten kunnen helpen bij het identificeren van de belangrijkste kenmerken van een product. We gebruiken het voorbeeld van een T-shirt ter illustratie:
1. Functionaliteit (het lichaam bedekken, comfortabel zitten, droog...);
2. Technische kwaliteit (katoen, korte mouwen, geen knopen, duurzaam, wasbaar...);
3. Bijkomende diensten (te gebruiken als doek na verwijdering...);
4. Esthetiek (geborduurd, bedrukt, nieuwe snit/vorm...);
5. Imago (van een populair merk...);
6. Prijs (maximale kosten, betaalbaar voor bepaalde segmenten van de markt...);
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7. Specifieke milieugerichte en sociale etikettering (labels, certificeringen...);
8. Duur van de functie of gebruikswaarde 14.
Er kunnen verschillende manieren zijn om de functie te vervullen. In het voorbeeld van een T-shirt zou een T-shirt of
een Shirt de functionaliteit ‘om de romp te bedekken’ kunnen vervullen. Men dient alle relevante kenmerken toe te
voegen om de functie zoveel mogelijk te vernauwen. Als bijvoorbeeld een T-shirt voor sportactiviteiten moet worden
gebruikt, moet dit worden gespecificeerd. De vermelde kenmerken van het product kunnen informatie geven over
andere producten die aan de vereiste functie zouden kunnen voldoen. In het voorbeeld zouden T-shirts van verschillende merken kunnen worden overwogen 15.
Een illustratie van het nut, de functie en de functionele eenheid van het product staat in Figuur 9.

Belangrijkste eigenschappen

Functie

Functionele eenheid

• Afhankelijk van keuzes en
wensen van de consument

• Prestatiekenmerken van het
onderzochte systeem

• Gebaseerd op de functie

• Enige mate van subjectiviteit

• Noodzakelijk om de
functionele eenheid te
bepalen

• Maakt vergelijkbaarheid
tussen producten mogelijk

• Omvat zowel technische als
sociale aspecten

• Kwantitatief bepaald

• Noodzakelijk om het
productsysteem te
modelleren

Figuur 9: Stappen om de Functionele eenheid te identificeren.

Een duidelijk aangegeven functionele eenheid moet redelijk nauwkeurig vastgestelde functies en gebruikswaarden
van het product bevatten, de duur van de functie, en de locatie en het jaar (idealiter) waarin de functie plaatsvindt.
Bijvoorbeeld: “Om het lichaam van één persoon gedurende 70 dagen over een periode van twee jaar te bedekken in
het kader van indoor sportactiviteiten in Noorwegen in 2019 en 2020”. Bij gebruik van een modelleringsbenadering
op basis van economische stromen/handel (zie Paragraaf 4.1.1), wat gewoonlijk het geval is bij gebruik van een
S-LCA-databank, kan de functionele eenheid worden omschreven als een bedrag in valuta (bv. dollar, euro of andere,
afhankelijk van de valuta die door het economische input-outputmodel wordt gebruikt). Dit bedrag kan bijvoorbeeld
staan voor de economische waarde van een T-shirt of de economische waarde van T-shirts die over een bepaalde
periode (bv. boekjaar, kwartaal) worden verkocht of geproduceerd, afhankelijk van de doelstelling(en) van het onderzoek. Zie Paragraaf 4.1.1 voor meer details.
Hieronder staan voorbeelden van functionele eenheden uit eerdere S-LCA-studies. In een aantal gevallen worden
ook de belangrijkste eigenschappen vermeld.

14 D
 e duur van de functie/gebruikswaarde is met name relevant om vast te stellen of er andere producten/diensten nodig zijn om de vereiste functie te vervullen. Als bijvoorbeeld wordt
bepaald dat de functie van een T-shirt ligt in het bedekken van de romp van een persoon gedurende 70 dagen over een periode van twee jaar met zijn oorspronkelijke kenmerken,
moet ermee rekening gehouden worden dat een bepaalde hoeveelheid water en wasmiddel nodig is voor de vervulling van deze functie, waarvan de productie en het gebruik in
verband kunnen worden gebracht met sociale kwesties. Een T-shirt dat twee keer zo lang meegaat, zou dus de hoeveelheid benodigde materialen en energie, en dus waarschijnlijk
ook de daarmee gepaard gaande sociale effecten, drukken.
15 Voor onderzoekers die alternatieve producten zoeken voor de vergelijking, staan er richtsnoeren in het werk van Weidema et al. (2004).
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Tabel 7: Functionele eenheid van S-LCA-casestudy’s (2009-2017).
Sector

Bloementeelt

Functionele eenheid / Eigenschappen

Referentie

De functionele eenheid is een boeket rozen met 20 stengels per bos,
verpakt en getransporteerd naar de bloemenveiling in Aalsmeer, Nederland.
Het beschouwde marktsegment is dat van rozen met lange stengel.
Aangenomen wordt dat de kwaliteit van de rozen die in Ecuador en
Nederland worden geproduceerd niet verschillend is, ook al is de kwaliteit
van de rozen in Ecuador doorgaans beter.

(Franze en Ciroth, 2011)

Functionele eenheid: helpen bij het wassen en parfumeren van een
persoon gedurende een jaar (één douche per dag).

(Ugaya et al., 2011)

Het product moet organisch materiaal bevatten en de verpakking moet
uit gerecycleerd materiaal bestaan. De producent moet erkend zijn in de
markt, met name wat betreft de kwaliteit van het product en de geboden
service. Door de eigenschappen van het product kunnen de aankoopkosten
hoger liggen dan die van populaire producten. Het product moet materiaal
bevatten dat afkomstig is van lokale gemeenschappen.

Hygiëne

Elektronica

De functionele eenheid in het onderzoek is een laptop met algemene
functies en een standaardsysteem van een dergelijke computer.

(Ekener-Petersen & Finnveden,
2013)

Afval

De functionele eenheid is het verzamelen van gebruikte bakolie in een
buurt van 10.000 inwoners gedurende 1 jaar in de stad Barcelona, rekening
houdend met de efficiëntie van elk inzamelingssysteem.

(Vinyes et al., 2013)

Bouwsector

De functionele eenheid is de hoeveelheid materiaal (beton en staal) die
nodig is voor 1 m2 vloeroppervlak dat wordt gecreëerd voor woon- en
werkplekken voor mensen.

(Hosseinijou et al., 2014)

Meststoffen

De functionele eenheid is voldoen aan de vraag naar stikstofbemesting om
1 ton tomaten te produceren (voortaan 1 ton bemeste tomaten).

(Martinez-Blanco et al., 2014)

Agrifood

De functionele eenheid is 1 kg Coeur de Boeuf-tomaten, wat genoeg is voor
de voedingsbehoeften van een individu, en dus een uitstekende bron is van
antioxidanten, voedingsvezels, mineralen en vitaminen.

(Petti et al., 2018)

Kleding

De functionele eenheid wordt gedefinieerd als de productie van kleding ter
waarde van 1 Amerikaanse dollar voor Zweedse consumptie.

(Zamani et al., 2016)

Automobielsector

De functionele eenheid is de productie van een instrumentenpaneel voor
een middelgrote wagen met een levensduur van 200.000 km.

(Pastor et al., 2017)

3.2.2 BEPALEN VAN DE REFERENTIESTROOM
De referentiestroom vertaalt de functionele eenheid in specifieke productstromen en stelt de onderzoeker in staat
om de materiële input te identificeren die nodig is voor de vervulling van de functionele eenheid. In het voorbeeld van
het T-shirt kan het lichaam van een persoon bedekt worden met T-shirts van verschillende merken. Als een T-shirt
van Merk X echter één jaar meegaat en een T-shirt van Merk Y twee jaar, zijn de referentiestromen: respectievelijk
2 T-shirts van Merk X of 1 T-shirt van Merk Y voor de periode van 2 jaar. Het werkelijke aantal benodigde T-shirts
zal uiteindelijk een effect hebben op de hoeveelheid materiaal die nodig is, die op zijn beurt gekoppeld is aan sociale
effecten in de levenscyclus van dat materiaal, ook al is het door potentiële drempels niet noodzakelijk lineair te schalen.
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KADER 4: HOE DE FUNCTIONELE EENHEID EN DE REFERENTIESTROOM WORDEN GEBRUIKT IN S-LCA
In alle S-LCA-onderzoeken worden de functionele eenheid en de referentiestroom gebruikt om het voorwerp van
het onderzoek te identificeren en om het productsysteem en dus het deel van de inventaris te helpen bepalen.
Zoals in Hoofdstuk 5 zal worden beschreven, worden ze in sommige S-LCA-studies ook gebruikt om de resultaten
die in de effectbeoordelingsfase worden verkregen, te schalen. Met andere woorden, de verkregen resultaten
worden proportioneel met de materiaalinput die nodig is om de functionele eenheid te vervullen.
Aangezien sommige potentiële sociale effecten niet afhankelijk zijn van de fysieke stromen en de aard van
de eenheidsprocessen, maar meer van het gedrag van de bedrijven en stakeholders die betrokken zijn bij de
geanalyseerde levenscyclus, geven sommige onderzoekers geen resultaten die naar de functionele eenheid zijn
geschaald. Eén dergelijk voorbeeld zou betrekking kunnen hebben op de beoordeling van dwangarbeid, waarbij de
aanwezigheid ervan wel wordt gesignaleerd, maar niet wordt geschaald naar het aantal T-shirts dat deel uitmaakt
van het productsysteem. Schalen kan in de effectbeoordeling achterwege gelaten worden om praktische (gebrek
aan gegevens of vertrouwelijkheid) of om conceptuele redenen (d.w.z. vanwege een op regels gebaseerde ethiek
waarbij het optreden van een probleem wordt beoordeeld en niet noodzakelijkerwijs de omvang of de gevolgen
ervan, vanwege het gebruik van kwalitatieve sociale effecten, of omdat sociale effecten mogelijk niet lineair
worden geschaald). De redenen waarom er niet wordt geschaald, moeten worden gespecificeerd en besproken.
Anderzijds kunnen onderzoekers bij hetzelfde effecttype zeggen dat als de productie van twee T-shirts meer
werkuren en meer materiële input met zich meebrengt dan de productie van één T-shirt, het waarschijnlijk is dat
het geïdentificeerde (potentiële) sociale effect verhoudingsgewijs groter zal zijn.
Er dient ook opgemerkt te worden dat totdat alle dwangarbeid (of kinderarbeid, enz.) is uitgeroeid, er een bepaalde
hoeveelheid zal worden vastgesteld in alle waardeketens. Daarom levert het schatten van de reikwijdte van de
waardeketen waar de kwestie van bijzonder belang is ook zinvolle informatie op.

3.2.3 BEPALEN VAN HET PRODUCTSYSTEEM
Op basis van de definitie van de functionele eenheid wordt het productsysteem gedefinieerd. Het productsysteem is
de verzameling van onderling verbonden eenheidsprocessen in de levenscyclus van het product, zoals gedefinieerd
in ISO 14040-14044 16.
Een eenheidsproces is het kleinste element in een productsysteem waarvoor gegevens kunnen worden verzameld
- doorgaans is het een transformatief proces in de levenscyclus of, eenvoudiger gezegd, een activiteit van een
organisatie (bv. productie in een fabriek) in de levenscyclus. Vaak kan een ‘eenheidsproces’ geassocieerd worden
met een ‘activiteit’, bijvoorbeeld het eenheidsproces van het wassen van groenten met de activiteit van de werk
nemers om ze te wassen.
Uiteindelijk moet het productsysteem de functionele eenheid vervullen. Het productsysteem wordt meestal afgebeeld in een procesflowchart die de verbanden met verschillende detailniveaus laat zien. Aangezien de geografische
specificiteit noodzakelijk is voor een adequate kwaliteit van de S-LCA-studies, is het ook van cruciaal belang om de
geografische locatie van die eenheidsprocessen te specificeren en de bij het systeem betrokken bedrijven/fabrieken
te benoemen, indien ze bekend zijn. Het systeem moet alle inputs en outputs omvatten, niet alleen met inbegrip van
grondstoffen, maar ook energie, nevenmaterialen, en diensten die nodig zijn in elk eenheidsproces van het productsysteem. Het productsysteem kan worden opgebouwd op basis van informatie/gegevens over de levenscyclus,
procesgegevens, economische input-outputgegevens (zie Kader 5), milieugegevens, aankopen/uitgaven, of een

16 D
 eze laatste is doorgaans relevant voor attriattributional. Voor een consequential beschouwing zouden dit de processen zijn die worden veroorzaakt door een beslissing, meestal
een extra vraag naar de functionele eenheid (zie voor meer informatie de UNEP-SETAC-richtlijnen (2011)). Ondanks enkele verschillen met betrekking tot de verspreiding van het
productsysteem, geldt een verdere uitwerking voor beide.
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combinatie daarvan. 17 In dit stadium van Doel en Reikwijdte is het meestal nuttig om een literatuurstudie te doen
om te helpen bij het ontwikkelen van een goed begrip van de levenscyclus van het product.
Figuur 10 toont een eenvoudig productsysteem van het T-shirt, waarbij in dit geval alle stadia van de levenscyclus
worden beschouwd, maar beperkt tot enkele inputs (zo is bijvoorbeeld de brandstofbehoefte voor het transport niet
in de figuur opgenomen).

Katoenvezels,
producent I
Garen,
katoen
Katoenvezels,
producent II
Transport

Garenproductie
Textiel,
katoen

Weven

T-shirtproductie

Detailhandel

Gebruik
(wassen/
drogen)

Verwijdering

Elektriciteit

Chemische
producten

Figuur 10: Voorbeeld van een productsysteem, hier beperkt tot technologische processen.

17 E
 conomische input-outputmodellen houden rekening met de transacties tussen industriële sectoren in de wereldeconomie. In die modellen zijn de processen relatief geaggregeerd.
De modellen maken het mogelijk om sectoren te identificeren die ver stroomopwaarts bij de vervaardiging van een product betrokken zijn, maar geven minder details dan een
procesgebaseerd model. Procesgegevens geven gedetailleerde informatie over specifieke processen, maar zorgen niet voor een even gedetailleerde blik stroomopwaarts in het
proces.
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KADER 5: GEBRUIK VAN INPUT-OUTPUTANALYSE IN S-LCA
Input-outputtabellen kunnen worden gebruikt om een productsysteem te bepalen. Ze worden op een dergelijke
manier gemobiliseerd door S-LCA-databanken (SHDB, PSILCA). Input-outputtabellen vertegenwoordigen de
wereldwijde commerciële uitwisselingen tussen landenspecifieke sectoren - aangezien ze de hele economie
in aanmerking nemen. Ze geven een uitgebreid overzicht van de toeleveringsketen van het onderzochte
systeem. In wezen zijn hun gegevens echter samengevoegd, bijvoorbeeld op sector-landenniveau. De tabellen
bevatten niet alleen uitwisselingen met betrekking tot materiële input, maar ook uitwisselingen met betrekking
tot immateriële goederen en diensten (bv. juridische diensten, zakelijke diensten, enz.). Zie het deel over de
levenscyclusinventarisatie, en met name Paragraaf 4.1.1, voor meer praktische informatie.

3.2.4 DE SYSTEEMGRENZEN IDENTIFICEREN
De systeemgrenzen bepalen de elementen van het productsysteem die in het te beoordelen systeem worden opgenomen. Een systeem omvat doorgaans voorgrondprocessen (die zich dichter bij het onderzochte product bevinden
en waarvan het dus waarschijnlijker is dat ze direct worden onderzocht; waarvoor vaak specifieke gegevens worden
verzameld) en achtergrondprocessen (verder stroomopwaarts of stroomafwaarts, waarvoor vaak generieke gegevens
uit databanken worden toegepast) in het productsysteem.
De systeemgrenzen moeten coherent en relevant zijn in relatie tot het doel van het onderzoek. Zij moeten worden
gedefinieerd volgens de logica van de levenscyclus, die alle fasen omvat van stroomopwaartse processen (d.w.z.
de processen die verband houden met het gebruik van hulpbronnen, de aankoop van goederen en diensten door het
bedrijf) tot stroomafwaartse processen (d.w.z. die verband houden met de distributie, het gebruik en het einde van
de levenscyclus van producten). Idealiter zou de systeemgrens van de wieg tot graf moeten zijn, maar het doel, de
middelen en de beschikbare gegevens rechtvaardigen of permitteren niet altijd om de hele levenscyclus te beoordelen.
Het bepalen van de grenzen wordt vaak op een iteratieve manier uitgevoerd, en als het nodig is om de reikwijdte van
het onderzochte productsysteem te beperken, moet dit goed worden uitgelegd en gemotiveerd.
Bij het bepalen van de systeemgrens kunnen twee perspectieven van het systeem in aanmerking genomen worden
(Zanchi et al., 2018):
1. Het fysieke perspectief op basis van de technologische processen of economische stromen die de waardeketen kenmerken;
2. H
 et effectperspectief op basis van de interactie tussen bedrijven, stakeholders en de relaties tussen stakeholders die betrokken zijn bij de levenscyclus, als gevolg van de uitgevoerde activiteiten.
Het fysieke perspectief maakt het mogelijk om de fasen van de productiecyclus en de levenscyclus te bepalen;
het effectperspectief zorgt ervoor dat de belangrijkste stakeholders van de levenscyclus worden opgenomen.
In het voorbeeld van het T-shirt in Figuur 10 werden niet alle getoonde processen in aanmerking genomen in het
onderzoek waarop het voorbeeld is gebaseerd. In dit geval werd de productie van chemische stoffen niet in het onderzoek opgenomen vanwege pragmatische beperkingen bij het verzamelen van gegevens. Dit wordt weergegeven
met de grijze stippellijn (Figuur 10), die alle processen omvat die binnen de grenzen werden geselecteerd.

3.2.5 ACTIVITEITVARIABELE
De activiteitvariabele is een maatstaf van een procesactiviteit die aan een procesoutput kan worden gerelateerd.
Activiteitvariabelen, afgestemd op de output van elk relevant proces, worden gebruikt om het aandeel van een bepaalde
activiteit in verband met elk eenheidsproces weer te geven. Het gaat dus niet om een effect, maar om een elementaire
stroom die wordt gebruikt om de intensiteit van de processen en de geaggregeerde effectbeoordelingsresultaten
te vergelijken. De activiteitvariabele kan gebruikt worden om het effectaandeel van een proces in vergelijking met
dat van het productsysteem weer te geven (zo kunnen bv. werkletsels worden verdeeld over processen op basis
van het aantal werkuren per proces; zie Paragraaf 4.2 over nevenproducten). Zie Figuur 18 voor een voorbeeld.
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De activiteitvariabele is nuttig om het productsysteem weer te geven op een manier die een idee geeft van de relatieve
betekenis van elk eenheidsproces in het hele systeem.
Sommige studies gebruiken een activiteitvariabele en andere niet. De beslissing om al dan niet een activiteitvariabele
te gebruiken, moet worden gedocumenteerd in Doel en Reikwijdte. Meer informatie over de activiteitvariabele staat
in het hoofdstuk over inventarisatie in Paragraaf 4.1.3.

3.2.6 UITSLUITINGSCRITERIA
De onderzochte systeemgrenzen kunnen afhankelijk zijn van het doel van het onderzoek en de hoeveelheid beschikbare
middelen om de nodige gegevens te verkrijgen. Vanwege praktische beperkingen, bv. omdat de benodigde gegevens
alleen kunnen worden verkregen door het verzamelen van gegevens ter plaatse, kan het nodig zijn om de breedte
van het onderzochte systeem te beperken, zelfs als een wieg-tot-graf-reikwijdte de voorkeur zou hebben gekregen.
Aangezien het geanalyseerde systeem substantieel kan zijn, zijn er om praktische redenen uitsluitingscriteria nodig die
een aantal van de eenheidsprocessen uitsluiten van het oorspronkelijk geïdentificeerde systeem. Zo zou ‘Transport’
in Figuur 10 bijvoorbeeld ook voertuigen omvatten die stroomopwaarts worden geproduceerd (en de machines en
infrastructuur om ze te produceren, enzovoort) - aangezien voertuigen noodzakelijk zijn voor het transport. In Figuur
10 wordt de productie van voertuigen echter buiten beschouwing gelaten. Volgens de ISO 14040-norm moeten alle
relevante onderdelen van de levenscyclus in het onderzoek worden opgenomen. Het risico bestaat dat uitsluiting
wordt gebruikt om gevoelige zaken weg te laten. Daarom blijft de vraag:
Welke eenheidsprocessen moeten er absoluut in blijven, en welke kunnen buiten beschouwing gelaten worden?
Uitsluitingscriteria worden momenteel niet consequent toegepast in S-LCA. Er kunnen drie soorten uitsluitingscriteria geïdentificeerd worden:
1. Maatschappelijk belang;
2. Identieke elementen;
3. Beschikbare middelen.
Figuur 11 toont de verschillende soorten uitsluitingscriteria, de benaderingen en enkele voorgestelde documenten
voor meer informatie.
Sommige auteurs gebruiken het uitsluitingscriterium Maatschappelijk belang op basis van kwantitatieve (d.w.z.
het gebruik van activiteitvariabelen) en/of kwalitatieve (d.w.z. het in aanmerking nemen van de processen die meer
potentieel hebben voor maatschappelijke bezorgdheid) benaderingen. Het is ook mogelijk om sommige processen
weg te laten in vergelijkende S-LCA’s, waar alleen verschillende processen moeten worden opgenomen. In S-LCA
wordt maatschappelijk belang aanbevolen als uitsluitingscriterium. Uitsluiten op basis van een gebrek aan middelen
moet indien mogelijk vermeden worden. Het is belangrijk om zeer transparant te zijn bij het presenteren van de
systeemgrenzen en de uitsluitingsmethoden.
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Uitsluitingscriteria

Benaderingen

Kwalitatieve
benaderingen
Maatschappelijk
belang
Kwantitatieve
benaderingen

Voorbeelden in de literatuur

Deskundigenoordeel

(De Luca et al., 2015;
Paragahawewa et al., 2009)

Maatschappelijke context
Materiaalgebruik
Werkuren

Focus op stakeholdergroepen op basis van
een systematisch concurrentiemodel

Beschikbare
middelen

Beschikbaarheid van gegevens en tijd

Identieke
elementen

Vergelijkende S-LCA's of gebruik van identiek
proces in hetzelfde land / dezelfde organisatie

(Ekener-Petersen
& Finnveden, 2013)
(Martinez-Blanco et al.,
2014)
(Lagare & Macombe, 2012)

(Franze en Ciroth, 2011)
(Foolmaun en Ramjeeawon,
2013; Lehmann et al., 2013;
Chang et al., 2012)

Figuur 11: Samenvatting van de soorten uitsluitingscriteria, de gebruikte aanpak en de aanbevolen literatuur.

3.2.7 BEPERKINGEN VAN DE TOEGANG TOT GEGEVENS
Om een S-LCA uit te voeren, moeten generieke en/of locatiespecifieke gegevens worden verzameld voor de
verschillende stappen van de waardeketen/levenscyclus. Het verzamelen van gegevens ter plaatse is echter zwaar
en tijdrovend en het uitvoeren van veldonderzoek in alle fasen van de levenscyclus (die vaak op verschillende locaties
in de wereld plaatsvinden) is vaak niet haalbaar. Bijgevolg is de hoeveelheid beschikbare middelen om specifieke
gegevens te verkrijgen vaak de beperkende factor in de definitie van het productsysteem. In het algemeen is het
moeilijker om locatiegebonden gegevens te verkrijgen in de uiteinden van het productsysteem, zoals grondstofwinning
en afvalverwerking. Om een levenscyclusperspectief te behouden, waarbij de uiteinden van het productsysteem
niet worden uitgesloten, kan de onderzoeker gebruikmaken van generieke gegevens, of het verzamelen van
gegevens ter plaatse aanvullen met generieke gegevens voor een deel van de waardeketen (vaak het geval voor
achtergrondprocessen). Er zijn databanken beschikbaar die generieke informatie geven over sociale aspecten in
landenspecifieke combinaties (zie Hoofdstuk 4).

3.2.8 CATEGORISERING EN BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS
In S-LCA is een stakeholdercategorie een groepstype dat kan worden beïnvloed door de activiteiten van organisaties
die betrokken zijn bij de levenscyclus van het product, de dienst of de organisatie in kwestie.
In de lijst met stakeholdercategorieën wordt gekeken naar de belangrijkste categorieën die mogelijk worden beïnvloed
door de levenscyclus van een product, zoals voorgesteld in Hoofdstuk 2. Die stakeholdercategorieën zijn: Werknemers,
Consumenten, Lokale gemeenschappen, de Samenleving, Kinderen en Andere actoren in de waardeketen.
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KADER 6: VOORBEELD VAN EEN NORMATIEVE BENADERING OM STAKEHOLDERS TE IDENTIFICEREN
Voor de stakeholderselectie kunnen de volgende drie criteria worden gehanteerd:
1. Impact: Dit criterium wordt ook gebruikt in E-LCA en in een Human Rights Due Diligence-proces en omvat
het verzamelen van die stakeholders die betrokken zijn bij een bepaald productieproces;
2. Legitimiteit: Omvat het identificeren van de vertegenwoordigers van belangengroepen;
3. Volledigheid: Omvat het opnemen van stakeholders met verschillende sociale vertegenwoordigingen en
attributen.

De geselecteerde stakeholdercategorieën kunnen een directe relatie hebben met een productieactiviteit van het
productsysteem, of met een stakeholder die erdoor wordt beïnvloed. De stakeholderselectie kan dus van onderzoek
tot onderzoek verschillen, maar kan ook variëren binnen elke stap van de waardeketen van hetzelfde onderzoek.
De selectie van de stakeholdercategorieën beïnvloedt ook de keuze van de effectcategorieën en -subcategorieën in
elke stap van de levenscyclus. De hoofdregel is:
ALLE RELEVANTE stakeholders en effectcategorieën moeten in een S-LCA-onderzoek in aanmerking worden
genomen. 18
Onderzoekers kunnen er ook voor kiezen om nieuwe stakeholdercategorieën te ontwikkelen of bestaande categorieën
op te delen, als dat relevant is voor het product, de dienst of de organisatie die wordt onderzocht. Dit kan relevant
zijn om ervoor te zorgen dat de studie rekening houdt met meer kwetsbare stakeholders, die wellicht geen stem
hebben in machtsverhoudingen. De lijst met stakeholders kan bv. verder worden uitgewerkt door verschillende
soorten werknemers te specificeren (bv. vrouwen of migrerende werknemers binnen de categorie van de werknemer).
Naast ervoor zorgen dat alle individuen meetellen, wordt er bij het beschouwen van de resultaten van de
stakeholdergroepen ook rekening gehouden met dubbeltellingen tussen categorieën (bv. iemand is zowel werknemer
als consument).
Weinig onderzoeken slagen erin om alle stakeholders en effectsubcategorieën te bestrijken. De opname en uitsluiting
van verschillende stakeholdergroepen en/of effectcategorieën moet worden gemotiveerd op basis van hun relevantie
voor het doel van het onderzoek, en het keuzeproces moet worden beschreven. In de praktijk worden consumenten,
actoren in de waardeketen, en de samenleving vaak over het hoofd gezien als stakeholdercategorieën, terwijl
werknemers en lokale gemeenschappen wel vaak worden opgenomen.
Een participatieve benadering (d.w.z. een benadering waarbij actoren deelnemen en bijdragen aan het onderzoek of
wetenschappelijk proces) bij de stakeholderselectie biedt het perspectief van verschillende actoren die betrokken zijn bij
het onderzochte systeem en maakt S-LCA-studies op hun beurt lokaal relevanter. Stakeholderparticipatie kan helpen bij
de selectie van een finale reeks indicatoren die stakeholderwaarden weerspiegelen, democratische vertegenwoordiging
verbeteren, empowerment en leermogelijkheden voor gemeenschappen bevorderen, en partnerschappen aanmoedigen.
Bovendien vergroot het de legitimiteit van de beoordeling.
Een bekende participatieve benadering is het gebruik van focusgroepen. Een focusgroep is een soort groepsinterview
dat wordt georganiseerd om een beeld te krijgen van een gecombineerd lokaal perspectief op een specifieke set
onderwerpen. Focusgroepen met verschillende actoren kunnen worden gebruikt om relevante stakeholdergroepen
en indicatoren te identificeren. Focusgroepen kunnen ook gebruikt worden in de effectbeoordeling bij het bepalen
van het relatieve belang (gewicht) van elke effect(sub)categorie.

18 D
 e keuze van relevante stakeholders en effectcategorieën varieert naargelang het doel van het onderzoek, het beoogde gebruik, de geanalyseerde territoriale context, de complexiteit
van de waardeketen en andere elementen zoals culturele achtergrond en waarden.
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3.2.9. EFFECTBEOORDELINGSMETHODE EN EFFECTSUBCATEGORIEËN
3.2.9.1 EFFECTBEOORDELINGSMETHODE
De keuze van de methodes voor effectbeoordeling moet worden gespecificeerd onder Doel en Reikwijdte (D&R)
van een onderzoek. Dit omvat (zie ook Figuur 12):
1. Selecteren van de benadering voor de effectbeoordeling;
a) Referentieschaal-S-LCIA; of
b) Effectweg-S-LCIA;
2. Identificeren van het (de) relevante sociale topic(s);
a) Selecteren van stakeholders, subcategorieën en/of effectcategorieën (in geval van de Referentieschaal-(RS)-S-LCIA);
b) Selecteren van stakeholders en effectcategorieën (in geval van Effectweg-(IP)-S-LCIA);
3. Presenteren van de voorwaarden voor de gekozen S-LCIA-methode;
a) Voor de beoordeling gebruikte referentieschalen (bij RS S-LCIA);
b) Voor de beoordeling gebruikte karakteriseringsmodel en type effectweg (bij IP S-LCIA);
4. Bepalen van de wegingsaanpak (indien van toepassing).

RS & IP S-LCIA
3)Referentieschalen kiezen
RS & IP S-LCIA

RS & IP S-LCIA

1) Bepalen van
de methode voor
effectbeoordeling

2) Beslissen over
voorwerp van de
beoordeling

RS & IP S-LCIA

IP S-LCIA

4) Wegingsmethode bepalen
(indien van
toepassing)

3) Karakteriseringsmodel en
type effectweg
kiezen

Figuur 12: Stappen in D&R met betrekking tot effectbeoordeling, opgesplitst in RS S-LCI en IP S-LCI.

Zie Paragraaf 2.4 en Hoofdstuk 5 voor meer toelichting.
OPMERKING: Zoals in Hoofdstuk 5 uiteengezet, zijn er verschillende soorten effectbeoordelingen in S-LCA.
RS S-LCIA maakt gebruik van subcategorieën (of effectcategorieën) met betrekking tot de betrokken stakeholders
en de organisaties die volgens de referentieschalen worden geëvalueerd. IP S-LCIA gebruikt sociale effectwegen
van sociale activiteit/stressor tot sociale schade. De keuze van het type effectbeoordeling is belangrijk, aangezien
deze gevolgen zal hebben voor de gegevensverzameling tijdens de inventarisatiefase.
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3.2.9.2 EFFECTCATEGORIEËN EN -SUBCATEGORIEËN
De subcategorieën en/of effectcategorieën (geïntroduceerd in Paragraaf 2.2) die in het onderzoek beschouwd moeten
worden, moeten ook in de fase van Doel en Reikwijdte worden gedefinieerd (dit heeft betrekking op de tweede stap
zoals beschreven in de vorige Paragraaf en in Figuur 12).
De subcategorieën/effectcategorieën kunnen onafhankelijk zijn van het gekozen type effectbeoordeling (RS S-LCIA
of IP S-LCIA) en moeten betrekking hebben op de relevante sociale en sociaaleconomische effecten van de levens
cyclus van het product die verband houden met de voor het onderzoek geselecteerde stakeholders. Bij RS S-LCIA
ligt de focus doorgaans echter meer op effectsubcategorieën en stakeholdergroepen (vergelijk Tabel 8), terwijl
IP S-LCIA doorgaans inventarisindicatoren classificeert met effectcategorieën op middelpunt- en eindpuntniveau
(vergelijk Tabel 9). Zoals in de vorige paragrafen vermeld, betreft middelpunt het karakteriseren van het effect halverwege de oorzaak-gevolgketen, en eindpunt de fase van het beschermingsgebied, d.w.z. het uiteindelijke effect
op het menselijk welzijn.
Tabel 8: Voorbeeld van prominente verbanden tussen stakeholders en subcategorieën bij RS S-LCIA, binnen de
effectcategorie Arbeidsrechten.
Stakeholder

Effectsubcategorie
Kinderarbeid

Werknemer
Dwangarbeid

Tabel 9: Voorbeeld van prominente verbanden tussen inventarisatie-indicatoren en effectcategorieën bij IP S-LCIA,
binnen de effectcategorie Arbeidsrechten.
Inventarisatie-indicator
Werknemer

Middelpunteffect

Eindpunteffect

Loonniveau

Levensstandaard

Opleiding

Menselijke ontwikkeling

Een iteratieve verfijning wordt aanbevolen voor de selectie van de sub-/effectcategorieën, waarbij de fasen Doel &
Reikwijdte en Effectbeoordeling worden vergeleken wanneer de resultaten zijn verkregen. In een eerder stadium kan
de materialiteitsbeoordeling helpen bij het identificeren van relevante categorieën.

3.2.10 INDICATOREN, GEGEVENSTYPE EN STRATEGIEËN VOOR GEGEVENSVERZAMELING
De status van effect- of subcategorieën wordt beoordeeld door gegevens te verzamelen over een of meer indicatoren, die zijn geselecteerd om de meest relevante aspecten van de categorie te bestrijken. Onderstaand voorbeeld
illustreert die link:
Tabel 10: Voorbeeld van een verband tussen stakeholder, subcategorieën en indicatoren.
Stakeholder
Werknemer

Effectsubcategorie
Kinderarbeid

Indicator
Uren of percentage kinderarbeid onder het
personeel
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In de fase Doel en Reikwijdte is het belangrijk dat de lijst met indicatoren en maatstaven verwijst naar de respectievelijke effect- en/of subcategorieën die in het onderzoek moeten worden beoordeeld. De methodes voor het verzamelen
van gegevens moeten ook gespecificeerd worden. Een tabel met de subcategorieën, de bijbehorende indicatoren en
de methodes voor gegevensverzameling zou moeten volstaan om deze informatie te communiceren. Zie Hoofdstuk
4 voor meer toelichting over de indicatorkeuze en gegevensverzameling.
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4. Levenscyclusinventarisatie
Sociale Levenscyclusinventarisatie (S-LCI) gaat over het verzamelen van gegevens voor alle eenheidsprocessen
binnen de systeemgrenzen (zoals gedefinieerd in D&R). Het gaat om:
1. Het identificeren van de gegevens die geprioriteerd moeten worden voor verzameling;
2. Het verzamelen van gegevens voor knelpuntbeoordeling als dit behoort tot Doel & Reikwijdte;
3. Het verzamelen van gegevens voor de geselecteerde/relevante stakeholders en subcategorieën;
4. Het verzamelen van bijkomende gegevens voor de effectbeoordeling (OPMERKING: Dit deel hang sterk af van
het gekozen type S-LCIA);
5. Het verzamelen van locatiespecifieke (primaire) en generieke (secundaire) gegevens voor eenheidsprocessen
en activiteitvariabelen;
6. Het verzamelen van gegevens voor scoring en/of weging.
OPMERKING: Dit onderdeel is sterk afhankelijk van het gekozen type effectbeoordeling.

4.1 H
 OE MOET DE ANALYSE VAN DE LEVENSCYCLUSINVENTARISATIE
WORDEN UITGEVOERD?
4.1.1 DE BASISPRINCIPES VAN LEVENSCYCLUSINVENTARISATIE IN DE CONTEXT VAN S-LCA
In het onderdeel Doel en Reikwijdte zijn de functionele eenheid/referentiestroom (bv. één banaan) en het bijbehorende productsysteem inclusief de systeemgrenzen gespecificeerd (bv. wieg-tot-poort van de bananenteler).
De levenscyclusinventarisatie bestaat uit de inventarisatie van alle stromen van dat onderzochte systeem die per
functionele eenheid genormaliseerd zijn (bij een kwantitatieve benadering). Bijvoorbeeld: voor dat bananensysteem
wordt 55 kWh elektriciteit verbruikt ter waarde van 5,50 Amerikaanse dollar, er zijn 2 werkuren nodig en het loon
ligt onder het leefloon, enz. Tijdens de levenscyclusinventarisatie moeten we waar van toepassing de informatie
over de activiteitvariabele (bv. arbeidsuren) verzamelen (zie Paragraaf 4.1.3 over de activiteitvariabele). We moeten
ook gegevens verzamelen voor de sociale stromen (indicatoren) (die verband houden met het sociaaleconomisch
systeem via de activiteitvariabele, bv. werkuren, net zoals verontreinigende stoffen en hulpbronnen uit de natuur
elementaire stromen zijn voor een E-LCA).
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Voor deze inventarisatie worden de volgende stappen ondernomen:
1. Het onderzochte systeem is onderverdeeld in onderling verbonden processen die producten of diensten aan
elkaar leveren bv. de productie van meststoffen en de teelt van landbouwproducten, enz. Dit resulteert in een
flowchart, die al deel uitmaakt van D&R;&S;
2. Voor elk proces worden stroomhoeveelheden verkregen, die gewoonlijk worden genormaliseerd naar een
procesoutput, bv. 5 kWh elektriciteit voor de productie van 1 kg kunstmest. Bovendien kan er informatie over
het systeem worden verzameld;
3. De totale hoeveelheden van de processen en hun stromen worden gekwantificeerd voor de referentiestroom,
wat meestal gebeurt op basis van een lineaire relatie, d.w.z. als er 2 werkuren nodig zijn voor 1 kg kunstmest,
dan zijn er 4 werkuren nodig als er indirect 2 kg kunstmest nodig is;
4. Gegevens over de sociale inventarisatiegegevens met betrekking tot de belangrijkste in D&R gedefinieerde
stakeholders moeten worden verzameld voor alle processen en stromen die vooraf zijn gedefinieerd, bv. het
loon van werknemers die betrokken zijn bij de productie van 2 kg kunstmest en voor 5 kWh elektriciteit.
Wat de berekeningsmethode van stap 3 betreft, kan dit iteratief gebeuren, waarbij de hoeveelheden via het systeem
worden teruggevoerd, bv. 1 kg bananen heeft 0,1 kg kunstmest nodig en 1 kg kunstmest 5 kWh elektriciteit, dus
1 kg bananen heeft 0,5 kWh elektriciteit nodig voor de productie van kunstmest. De lineaire modellen worden aangehouden om al deze stromen te berekenen in een LCA-software. Zie het werk van Suh en Huppes (2005) voor een
overzicht van dit type modellering in het kader van LCA. Bestaande LCA-softwaretools zoals SimaPro en OpenLCA
bieden toegang tot deze lineaire modellen en tot methodes voor effectbeoordeling.
Aangezien een typisch productsysteem direct en indirect duizenden processen omvat, zijn er databanken en modellen ontwikkeld.
Als er alleen kwalitatieve of semikwantitatieve gegevens worden verzameld, hoeft alleen stap 1 te worden toegepast.
Voor stappen 1 en 2 zijn er databanken voor levenscyclusinventarisatie beschikbaar die al gegevens bevatten over
verschillende processen (procesgebaseerd) of sectoren (input/outputgebaseerd). Zie Paragraaf 4.1.6 over generieke
en secundaire gegevensverzameling voor meer informatie over deze databanken.
Stappen 1 en 2 (en eventueel stap 3) van de voorgrondsysteemmodellering kunnen automatisch via een databank
of handmatig uitgevoerd worden, d.w.z. de processen en hun stroomhoeveelheden specificeren.
Bij een kwalitatieve benadering worden de processen gewoon geïdentificeerd, zonder te proberen ze kwantitatief
te linken (d.w.z. dat alleen wordt vastgesteld of er sprake is van een link/stroom, niet van de stroomhoeveelheid).
Voor het modelleren van het achtergrondsysteem worden doorgaans een databank en software gebruikt. Bij het
handmatig modelleren van het voorgrondsysteem kunnen de resultaten daarvan vervolgens worden gecombineerd
met de automatisch gegenereerde achtergrond om het volledige productsysteem te bestrijken. Wat de software
betreft, maken sommige het mogelijk om nieuwe processen rechtstreeks te implementeren en te linken aan de
databank en de berekeningen (bv. GaBi, SimaPro, openLCA).
Bovenstaande benadering illustreert een “procesgebaseerd” model, d.w.z. dat een productsysteem is onderverdeeld in processen (procesgebaseerd). Het systeem kan ook worden onderverdeeld in “sectoren”. De sectoren
zijn verbonden door economische stromen van een bepaalde valuta (zie het voorbeeld in Figuur 13 en Kader 7).
Deze sectorgebaseerde benadering wordt vaak toegepast op S-LCA. Deze benaderingen kunnen ook gecombineerd
worden als hybride benadering. Zie het werk van Suh en Huppes (2005) voor een overzicht van procesgebaseerde,
sectorgebaseerde en hybride benaderingen.
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Levenscyclusinventarisatie op basis van sectoren, fictief voorbeeld voor een deel van het systeem van
vloerbedekkingsproducten
Stromen zijn geldig voor een bepaalde periode, bv. het jaar 2019.

Sector van
de kunststofproductie

$0,4 overige
kosten &
toegevoegde
waarde

Slechte
werkomstandigheden in deze
sector

Goede
werkomstandigheden in deze
sector

$0,5
Kunststoffen

0,02 WERKUREN

Sector van de
elektriciteitsdistributie

Productiesector

$1
vloerbedekking

Gebruik
vloerbedekking

$0,1
vloer-bedekking
afval

Kunstofafval
verwerkingssector

$0,5
elektriciteit

0,5 WERKUREN

0,1 WERKUREN

Land X

Gemiddeld risico
voor schending van
de mensenrechten in
Land X

0,1 WERKUREN

Land Y

Levenscyclusinventaris voor $ 1 aan vloerbedekking met
werkuren als activiteitvariabele:
• 0,5 werkuren in slechte werkomstandigheden
• 0,53 arbeidsuren in een land met een gemiddeld risico op
schending van de mensenrechten
• 0,1 werkuren in goede werkomstandigheden

Figuur 13: Een generiek voorbeeld voor een benadering van levenscyclusinventarisatie op basis van sectoren, die
vaak wordt gebruikt in S-LCA-databanken. De economische stromen tussen de sectoren worden weergegeven, samen
met de activiteitvariabele van de werkuren (in het rood). Er wordt aanvullende informatie over de sectoren en landen
(in turkoois) weergegeven, die vervolgens worden geassocieerd met de activiteitvariabelen in de inventarisatie.
Zie voor meer informatie met name de Global Guidance Principles for Life Cycle Databases, gepubliceerd door
UNEP-SETAC.
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KADER 7: VOORBEELD VAN EEN LEVENSCYCLUSINVENTARISATIE OP BASIS VAN SECTOREN UIT EEN ACTUELE DATABANK:
DATABANK VAN SOCIALE KNELPUNTEN
Onderstaand voorbeeld toont, voor suiker ter waarde van $1000 (Amerikaanse dollar), de economische stroom
in Amerikaanse dollar en de daaraan verbonden uren met een gemiddeld risico (gemiddeld risico-uurequivalent;
Gru) voor arbeidsrechten en inbreuk op waardig werk. Niet alle sectoren en stromen worden getoond.

Handel/GTM
$: 10,58 43,91 Gru
Chemische, rubberen,
kunststofproducten/GTM
$: 43,41 27,63 Gru
Chemische, rubberen,
kunststofproducten/GTM
$: 5,37 3,42 Gru
Suikerriet, suikerbieten/GTM
$: 32,42 59,52 Gru

Financiële diensten nec/GTM
$: 19,77 80,9 Gru
Suiker
$: 1000

Suikerriet, suikerbieten/GTM
$: 1000 1835,96 Gru
Chemische, rubberen,
kunststofproducten/VS
$: 17,21 0,21 Gru

Chemische, rubberen,
kunststofproducten/MEX
$: 7,47 0,12 Gru

Gewassen nec/GTM
$: 6,25 11,03 Gru

Figuur 14: Een generiek voorbeeld voor een benadering van levenscyclusinventarisatie op basis van sectoren,
die vaak wordt gebruikt in sociale LCA-databanken (naar SHDB Ethical Supply Chain Tool, 2020).

4.1.2 PRIORITEREN VAN GEGEVENSVERZAMELING
De meest tijdrovende stap bij gegevensverzameling is vaak het verzamelen van specifieke gegevens voor de
stakeholders en effectsubcategorieën in het onderzoek van de organisaties en locaties die verband houden met de
waardeketen. Zonder prioritering zou dit betekenen dat er duizenden locaties bezocht moeten worden. Dat zou duur
en tijdrovend zijn, zelfs voor een kleine waardeketen. Daarom zijn prioritering en een inschatting van het relatieve
belang van alle activiteiten in een productsysteem relevant voor het verzamelen van gegevens en toewijzen van
inspanningen. Informatie over literatuuronderzoek, gegevens over activiteitvariabelen, en sociale hotspots geven
informatie die de besluitvorming over het prioriteren van gegevensverzameling kan sturen.
a) E
 erste benadering voor het prioriteren van gegevensverzameling: Identificeert het literatuuronderzoek van
het onderzochte systeem belangrijke sociale kwesties die niet mogen ontbreken in de S-LCA?
Literatuuronderzoek kan de belangrijkste potentiële sociale effecten benadrukken die al in eerdere studies werden
gedocumenteerd. Deze informatie kan helpen bij het identificeren van specifieke eenheidsprocessen waarvoor
gegevens moeten worden verzameld. Andere onderzoeken wijzen er bijvoorbeeld op dat kinderarbeid een belangrijke
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sociaal probleem is in de katoenproductie, en daarom moet een onderzoek naar katoenen kledingstukken gegevens
verzamelen over dat specifieke proces.
b) Tweede benadering voor het prioriteren van gegevensverzameling: Welke zijn de meest actieve of intensieve
activiteiten/eenheidsprocessen in het onderzochte systeem, bv. op basis van een activiteitvariabele?
Om de relatieve intensiteit van verschillende eenheidsprocessen in de levenscyclus van een product te onderzoeken,
moet een activiteitvariabele worden bepaald. De meestgebruikte activiteitvariabele is de werkuren. 19 De volgende
paragraaf gaat dieper in op het verzamelen van activiteitvariabelegegevens.
c) Derde benadering voor prioritering van gegevens: Identificeren van de knelpunten in de levenscyclus van
het product.
Zoals gezegd is een S-LCA een iteratieve procedure. Daarom kan een eerste analyse worden uitgevoerd met behulp
van een databank en software om de sociale knelpunten van het productsysteem te identificeren. Deze generieke
analyse kan de kern van het S-LCA-onderzoek vormen en aangevuld worden met andere gegevensbronnen voor
sommige processen (voorgrond of achtergrond) en mettertijd op een iteratieve manier specifieker gemaakt worden.
Sociale knelpunten zijn eenheidsprocessen die zich bevinden in een regio (bv. land) waar zich een situatie voordoet die
beschouwd kan worden als een probleem, risico of kans met betrekking tot een sociaal thema dat wordt beschouwd
als een bedreiging voor het sociaal welzijn of kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.
De sociale thema's die in aanmerking worden genomen, zijn die welke onder de effectsubcategorieën vallen, en
enkele andere gerelateerde thema's die ook in de verschillende tools en databanken beschikbaar worden gemaakt.
Meer informatie over de databanken staat in Kader 8 en in Paragraaf 4.1.6 hieronder, en gedetailleerde richtsnoeren
voor het gebruik ervan kunnen worden verkregen bij de databankproviders.
Sociale knelpunten kunnen uitgelicht worden als eenheidsprocessen wanneer gegevensverzameling prioriteit moet
krijgen. Met name als het doel van de S-LCA is om de werkelijke effecten vast te stellen, moeten er plaatsbezoeken
worden georganiseerd om locatiespecifieke gegevens te verzamelen (zie Paragraaf 4.1.7).

19 Z
 oals in Paragraaf 3.2.5 zal worden uitgelegd, is het zo dat hoe groter de waarde van de activiteitvariabele voor een bepaald eenheidsproces is, hoe groter het belang (in termen
van werkuren) van dat eenheidsproces in de levenscyclus. Gezien het overwicht van deze eenheidsprocessen kan het relevant zijn om prioriteit te geven aan het verzamelen van
gegevens over deze processen.
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KADER 8: ILLUSTRATIE VAN DATABANKRESULTATEN VOOR SOCIALE KNELPUNTEN
Hieronder ziet u een grafische weergave van sociale knelpunten. Die werden afgeleid van respectievelijk SHDB
en PSILCA (zie Paragraaf 4.1.6 voor meer informatie over deze databanken).
SHDB:
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KADER 8: DATABANKRESULTATEN VOOR SOCIALE KNELPUNTEN (Vervolg)
SHDB:

PSILCA:
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KADER 8: DATABANKRESULTATEN VOOR SOCIALE KNELPUNTEN (Vervolg)
PSILCA:

4.1.3 ACTIVITEITVARIABELEN
4.1.3.1 WAT ZIJN ACTIVITEITVARIABELEN?
Een activiteitvariabele is een maatstaf van een procesactiviteit of schaal die aan een procesoutput gerelateerd kan
worden. Activiteitvariabelen, afgestemd op de output van elk relevant proces, worden gebruikt om het aandeel van een
bepaalde activiteit in verband met elk eenheidsproces weer te geven. Zo is werktijd een relevante activiteitvariabele
voor kenmerken die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden. Processpecifieke coëfficiënten van werktijd
per eenheid procesoutput worden gebruikt om een schatting te maken van het aandeel van de totale werktijd in het
proces van elke eenheid. De activiteitvariabele is nuttig om het productsysteem weer te geven op een manier die
een idee geeft van de relatieve betekenis van elk eenheidsproces in het hele systeem. Het is ook een manier om te
communiceren over het percentage van een toeleveringsketen dat een relevant attribuut heeft in termen van sociale
impact of dat gecertificeerd is voor eerlijke handel (bv. 90% van de werktijd van de toeleveringsketen zijn gecertificeerd
voor eerlijke handel) (Norris, 2006).
Werktijd 20 is de meestgebruikte activiteitvariabele - die bestaat uit de werktijd die nodig is om een productieactiviteit/
eenheidsproces te voltooien (bv. druiven oogsten). Een andere gebruikte activiteitvariabele is toegevoegde waarde.
Die beschouwt het bedrag van de toegevoegde waarde die in elk proces wordt gecreëerd. De selectie van de
activiteitvariabelen moet worden getest door middel van een gevoeligheidsanalyse.

20 O
 pmerking: Voor de activiteitvariabele gebruiken we de term werktijd. Als we het hebben over de effectsubcategorie, gebruiken we Werkuren. Referentie https://www.jstage.jst.go.jp/
article/jsas1989/13/3/13_3_121/_article/-char/en
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KADER 9: ILLUSTRATIE VAN DATABANKRESULTATEN VOOR SOCIALE KNELPUNTEN
Als de functionele eenheid bijvoorbeeld wordt gedefinieerd als “gebruik van een T-shirt voor 70 dagen”, vervuld
door één T-shirt, kunnen de totale risico’s betrekking hebben op het totale aantal gewerkte uren om het T-shirt te
vervaardigen, verkopen, gebruiken en verwijderen. Dit kan in absolute termen gebeuren met werktijd als aanvullende
variabele om sociale risico’s en effecten te kwantificeren, wat handig is om verschillende productopties met elkaar
te vergelijken. Er zijn bijvoorbeeld “0,15 uur hoog risico op discriminatie van vrouwen” met betrekking tot de optie
T-shirt om de FU te vervullen. De totale risico’s (of effecten) kunnen ook in relatieve termen worden uitgedrukt,
d.w.z. als het aandeel van de levenscyclus (op basis van de activiteitvariabele) dat (al dan niet) specifieke sociale
attributen bezit (Life Cycle Attribute Assessment, Norris, 2006)). Zo komt discriminatie van vrouwen bv. voor in
30% van het productsysteem. Dit is ook interessant om risico’s of opportuniteiten buiten de organisatie uit te
drukken, bijvoorbeeld in 75% van het productsysteem hebben lokale gemeenschappen meer toegang tot schone
waterbronnen gekregen.
De gekozen activiteitvariabele kan worden geschaald naar de functionele eenheid (FU) van het onderzoek,
waarbij de onderzoeksresultaten afhankelijk van de functionele eenheid worden geschaald. Wanneer dit wordt
geïmplementeerd, zullen sociale problemen in activiteiten die een grotere (relatieve) hoeveelheid werktijd vereisen
of een grotere toegevoegde waarde bieden, waarschijnlijk relevanter worden over de gehele levenscyclus van
een product dan sociale problemen die een lagere (relatieve) hoeveelheid werktijd/toegevoegde waarde vereisen.
Het idee is dat als er een groter aantal uren wordt gewerkt in een bepaald eenheidsproces, er meer tijd is waarin
stakeholders (met name werknemers) kunnen worden geconfronteerd met de (potentiële) sociale effecten die
in dit eenheidsproces aanwezig zijn. Dergelijke informatie kan nuttig zijn om te beslissen wanneer gegevens ter
plaatse moeten worden verzameld en wanneer generieke gegevens toereikend zijn.
Activiteitvariabelen worden in E-LCA-termen beschouwd als inventarisatie-indicatoren. Inventarisatie-indicatoren
leggen de link tussen de levenscyclusinventarisatie (de procesketen) en de levenscycluseffectbeoordeling
(sociaaleconomisch systeem). Hoewel een inventarisatie-indicator gewoonlijk wordt gezien als onderdeel van de
S-LCI, kan deze worden beschouwd als de eerste effectindicator binnen de oorzaak-gevolgketen, als onderdeel
van de LCIA. Zo zou het aantal uren kinderarbeid bv. al een schatting zijn van verdere sociale effecten. In de
conventionele E-LCA-literatuur wordt dit een “elementaire stroom” genoemd, omdat het gaat om uitstoot van de
procesketen naar de natuur of om hulpbronnen voor de procesketen die uit de natuur worden gehaald.

Het schalen van de S-LCA-resultaten op basis van de FU heeft gevolgen die moeten worden aangepakt. Bij het gebruik
van activiteitvariabelen is het nuttig om te onthouden dat:
• werktijd als activiteitvariabele moeilijk te verzamelen kan zijn en berekend kan worden met hypothesen en
schattingen. De waarden kunnen dus een zekere mate van onzekerheid inhouden;
• Het is de vraag of werktijd en toegevoegde waarde altijd relevante informatie opleveren over het belang (in
termen van sociale problemen) van eenheidsprocessen in een systeem - zo zou men bijvoorbeeld kunnen
stoten op een specifiek eenheidsproces in een levenscyclus dat een relatief klein deel van de werktijd van
het productsysteem uitmaakt, maar een grote invloed heeft in termen van sociale effecten, bv. het verhuizen
van de lokale gemeenschap voor de bouw van een waterkrachtcentrale. Daarom is het gebruik van effectbeoordelingsmethodes die meer gewicht toekennen aan een hoger risiconiveau aan te raden bij het gebruik
van activiteitvariabelen, afhankelijk van het Doel en de Reikwijdte;
• De gegevens die in een S-LCA worden verzameld, kunnen kwantitatief of kwalitatief van aard zijn. Het verband
tussen kwalitatieve gegevens en een kwantitatieve activiteitvariabele kan worden gelegd door kwalitatieve
gegevens om te zetten in semikwantitatieve waarden, maar deze gegevensmanipulatie kan leiden tot maten
van onzekerheid in de resultaten;
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• Er zijn ook vragen over welke toegevoegde waarde een geschikte activiteitvariabele is, en voorzichtigheid is
geboden als deze variabele wordt gekozen. Hoge toegevoegde waarden van eenheidsprocessen kunnen zowel
het gevolg zijn van hoge arbeidskosten als van een hoge mate van technologiegebruik/het gebruik van efficiëntere, grondstofbesparende methodes. En dus: als toegevoegde waarde wordt gebruikt als activiteitvariabele,
kunnen hoogtechnologische en hoogwaardige processen (met een lage arbeidstijd) dus in verband worden
gebracht met hoge sociale effecten (en kansen). In dit geval wordt sterk aanbevolen om te onderzoeken of
deze variabele geschikt is.
Er zijn onderzoekers die ervoor kiezen om geen activiteitvariabele te gebruiken. In plaats daarvan gaan zij ervan uit
dat elk eenheidsproces in het productsysteem ofwel het belang heeft dat verbonden is met de kosten/economische
waarde of het gewicht ervan (wat vaak een grotere nadruk legt op voorgrondprocessen), ofwel dat alle eenheidsprocessen hetzelfde belang hebben, wat ook zijn nadelen heeft, vooral wanneer het om complexere producten gaat.

4.1.3.2 HOE GEGEVENS VAN ACTIVITEITVARIABELEN VERZAMELEN
Er zijn drie benaderingen om gegevens over activiteitvariabelen te verzamelen:
1. Via locatiespecifieke gegevensverzameling;
2. Gebruik van een speciale S-LCA-databank (SHDB of PSILCA);
3. Via input-output of andere databanken.
Via locatiespecifieke gegevensverzameling:
Zie Paragraaf 4.1.3.1 voor meer informatie over de manier om de activiteitvariabele te bepalen op basis van verzameling ter plaatse.
Gebruik van een specifieke S-LCA-databank (SHDB of PSILCA);
Veel studies die gebruikmaken van een activiteitvariabele doen dit door gebruik van S-LCA-databanken, waarin de
berekening van de gegevens van de activiteitvariabele standaard is geïntegreerd. Deze staan in Tabel 12.
Via input-outputdatabanken:
Gegevens over de gekozen activiteitvariabelen kunnen toegankelijk zijn door gebruik te maken van generieke informatie over de locatie (land, regio) en het activiteittype/sector. Generieke informatie die nuttig is voor de berekening
van een activiteitvariabele kan verzameld worden in Input-Outputdatabanken zoals GTAP (Global Trade Analysis
Project), EORA, EXIOBASE, WIOD (World Input Output Database), en ook nationale bureaus voor de statistiek of
intergouvernementele organisaties zoals de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) of de Wereldbank, of nationale/
internationale sectorale organisaties. Als men geen databanken gebruikt, moeten de volgende principes gevolgd
worden bij het definiëren van de activiteitvariabelen:
• Als de loonkosten (of de arbeidskosten per eenheid) worden gebruikt om de werktijden te schatten, moeten ze
sector- en landspecifiek zijn;
• Als onbetaalde/informele/ongeregistreerde arbeid relevant is binnen een beschouwd productsysteem, is het
noodzakelijk om dit te vast te leggen, omdat die niet zal worden opgenomen via de uit economische gegevens
afgeleide werktijden.

4.1.4 GEGEVENS VERZAMELEN VOOR DE EFFECTBEOORDELINGSMETHODE
Over het algemeen is de gegevensverzameling voor effectbeoordeling in S-LCA vergelijkbaar voor de twee soorten
effectbeoordelingen (RS S-LCIA en IP S-LCIA). Gegevens worden verzameld op bedrijfs- en productniveau voor de
stakeholdergroepen en subcategorieën (RS S-LCIA) of effectcategorieën (IP S-LCIA), zoals bepaald in de D&R van
het onderzoek (Zie voor meer informatie Paragraaf 2.4 en/of Paragraaf 3.2.9).
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Specifiek voor RS S-LCIA moet de gegevensverzameling bestaan uit (zie ook Paragraaf 5.2):
• De verzameling van gegevens voor het creëren van de REFERENTIESCHALEN (of het gebruik van een bestaande
schaal);
• De verzameling van gegevens voor de verschillende STAKEHOLDERGROEPEN en de verschillende SUBCATEGORIEËN die als relevant voor het onderzoek zijn aangemerkt;
• De (facultatieve) verzameling van gegevens voor de toepassing van de ACTIVITEITVARIABELE of een
WEGING-stap;
Specifiek voor IP S-LCIA moet de gegevensverzameling bestaan uit (zie ook Paragraaf 5.2.4):
• De verzameling van gegevens voor alle INVENTARISATIE-INDICATOREN die relevant zijn om de geïdentificeerde
effectcategorieën uit te drukken;
• De verzameling van gegevens voor de KARAKTERISERINGSFACTOREN van het onderliggende karakteriseringsmodel;
• De (facultatieve) verzameling van gegevens voor de toepassing van de ACTIVITEITVARIABELE of een
WEGING-stap;
In alle gevallen moeten de verzamelde gegevens betrekking hebben op de levenscyclusfasen zoals gedefinieerd in het
productsysteem. Afhankelijk van de vereisten die voortvloeien uit de definitie van de D&R-fase kunnen zowel locatiespecifieke en/of generieke gegevens als kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens gebruikt worden (zie Figuur 15).
Gegevenstype

Subcategorie en/of
effectcategorie

Gegevensresolutie

Gegevensverzameling

Generieke gegevens

Statistieken en/of
databanken

Locatiespecifieke
gegevens

Publieke informatie,
informatie ter plaatse,
interviewgegevens, enz.

Kwalitatieve en/of (semi)
kwantitatieve

Figuur 15: Gegevensverzameling en onderlinge relaties in S-LCA.

4.1.5 BEPALEN VAN GEGEVENSBRONNEN EN SOCIALE INVENTARISATIE-INDICATOREN
Voor elk van de geselecteerde effect- en subcategorieën die in een onderzoek overeenkomstig D&R moeten worden
behandeld, moeten corresponderende inventarisatie-indicatoren worden geïdentificeerd. Die indicatoren moeten
verenigbaar zijn met de geselecteerde benadering voor de effectbeoordeling.
Sociale inventarisatie-indicatoren (of sociale stromen) worden meestal gedefinieerd als eenvoudige variabelen
(bv. salaris, aantal ongevallen op de werkplek) die de status van een bepaald(e) thema/levenscyclusfase/proces
aangeven (Vanclay, 2002). Ze leveren het meest directe bewijs van een sociale omstandigheid. De keuze van de sociale
inventarisatie-indicatoren zullen bepalen welke gegevens er moeten worden verzameld. In S-LCA kunnen indicatoren
van kwalitatieve, semikwantitatieve of kwantitatieve aard zijn. Ze kunnen ook bedrijfsspecifiek, locatiespecifiek,
generiek, primair of secundair zijn, zoals weergegeven in Tabel 11.
Er zijn veel bronnen die sociale inventarisatie-indicatoren hebben voorgesteld. De methodologische fiches voor
subcategorieën in S-LCA geven een uitgebreid overzicht van dergelijke indicatoren. S-LCA-databanken (zie Tabel
12) zijn een goede bron van indicatoren waarvoor generieke gegevens beschikbaar zijn. In de literatuur worden voor
veel onderwerpen indicatordefinities gegeven, zoals eerlijk loon of opleidingsniveau. Daarnaast hebben verschillende
studies de effecten op de menselijke gezondheid beoordeeld en de geschikte effectcategorieën en indicatoren van
E-LCA, zoals DALY en het aantal dodelijke verwondingen, aangepast.
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Tabel 11: Gegevenstypes in S-LCA.
Aspect van differentiatie

Subtype gegevens
Kwantitatieve gegevens

Kwantitatieve gegevens drukken een
bepaalde hoeveelheid, bedrag of bereik uit
(VN/ECE, 2000).

Kwalitatieve gegevens

Kwalitatieve gegevens beschrijven
de attributen of eigenschappen van
een voorwerp. De eigenschappen
worden verdeeld in klassen die
numerieke waarden kunnen krijgen. De
gegevenswaarden hebben zelf echter
geen betekenis, ze vertegenwoordigen
slechts attributen van het betreffende
voorwerp (VN/ECE, 2000).

Semikwantitatieve gegevens

Semikwantitatieve gegevens zijn
afkomstig van een index of soortgelijke
instrumenten, die een bepaalde waarde/
rangorde hebben gekregen op basis van
gedefinieerde kenmerken/criteria.

Bedrijfsgegevens

Afgeleid van een bedrijf, maar niet
toegewezen aan een specifieke
productielocatie.

Locatiespecifieke gegevens

Gegevens die verzameld zijn voor een
specifiek(e) productieactiviteit/-proces,
die plaatsvinden in een specifieke
organisatie en faciliteit, op een specifieke
locatie. Ze kunnen verzameld worden
door het bedrijf, de klant of een derde
partij. Ze kunnen verzameld worden bij
stakeholders of bij managers van het
bedrijf - als onderdeel van een sociale
audit, een vragenlijst of een soortgelijk/
ander proces. De oorsprong ervan moet
gespecificeerd worden.

Generieke gegevens

Gegevens die niet voor het specifieke
proces in kwestie werden verzameld.
Het kan gaan om gegevens die werden
verzameld bij andere fabrikanten van
hetzelfde soort product of in hetzelfde
land. Het zijn met andere woorden
gegevens met een lagere resolutie dan
locatiespecifieke gegevens.

Primaire gegevens

Gegevens die onderzoekers rechtstreeks
uit eerste hand verzamelen, bv. met een
interview of enquête of door observatie
van deelnemers. (Gegevens over aspecten
die niet in overeenstemming zijn met de
regelgeving werden mogelijk niet vrijwillig
en eerlijk verstrekt!)

Secundaire gegevens

Gegevens die oorspronkelijk werden
verzameld en verwerkt door andere
onderzoekers of instellingen, of die
werden verzameld voor een ander doel
dan het huidige, of vaak een combinatie
van beide. Voorbeelden daarvan zijn een
publicatie, een audit door een derde partij
of een databank.

Outputtype

Resolutieniveau

Bron van verzameling

Definitie
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Typische gegevensbronnen voor S-LCA zijn: interviews, enquêtes, auditresultaten, wetenschappelijke en publicaties uit grijze literatuur, generieke databanken en andere. Elk van deze bronnen vereist een verschillende mate van
betrokkenheid in termen van methode en tijd van de onderzoeker en daarom moet, afhankelijk van het doel van het
onderzoek en de beschikbare middelen, de strategie voor gegevensverzameling worden gedefinieerd.
Onderstaande figuur illustreert de gegevensbronnen en strategieën die deel uitmaken van het S-LCA-gegevenssysteem. Al deze gegevensbronnen en strategieën zijn relevant, en elk ervan kan de beste keuze zijn voor het Doel en
de Reikwijdte van een onderzoek. In sociale onderzoeken wordt over het algemeen aanbevolen om de gebruikte
gegevens te trianguleren, wat betekent dat er meer dan één methode wordt gebruikt om gegevens over hetzelfde
thema te verzamelen. Dit is een manier om de geldigheid van hele onderzoek te verzekeren. Het gebruik van verschillende methodes voor het verzamelen van gegevens over hetzelfde thema houdt in dat er verschillende strategieën,
monstertypes, methodes voor gegevensverzameling en bronnen worden gebruikt.

S-LCA Gegevensecosysteem

Participatieve
methodes,
deelnemerobservatie

Generieke
risicogegevens

Reputatiegegevens

Focusgroep
en interviews
Zelfevaluatie
leveranciers
Vragenlijsten,
mobiele
telefonische
enquêtes
en welzijnsenquêtes

Sociale audits
en geverifieerde
zelfevaluatie van de
leverancier

Figuur 16: S-LCA Gegevensecosysteem.

4.1.6 VERZAMELEN VAN GENERIEKE EN SECUNDAIRE GEGEVENS
Secundaire gegevens kunnen verzameld worden met literatuuronderzoek of een zoektocht op het internet. Ze kunnen
ook verzameld worden via bestaande databanken met gegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende
detailniveaus. Zie Tabel 12 voor informatie over een aantal databanken.
De eerste twee databanken in Tabel 12 (SHDB, PSILCA) realiseren direct knelpuntbeoordelingen en S-LCA's van producten
met behulp van software of internettools. Andere databanken, zoals RepRisk, geven gegevens over bedrijfsrisico's.
Een aantal databanken geven informatie over landen- en grondstoffenrisico's (bv. Maplecroft) of zelfevaluaties door
het bedrijf (bv. EcoVadis) of compliancegegevens (bv. Sedex). Daarnaast zijn er statistische databanken die ruwe
gegevens geven, bv. over economische ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, lonen, opleiding, enz.
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Een aantal van of al deze statistische databanken zijn gebruikt als bron voor de specifieke S-LCA-databanken.
OPMERKING: Deze tabel bevat de informatie die beschikbaar is op het moment van opmaak van dit rapport. De tabel
pretendeert niet limitatief te zijn.
Tabel 12: Lijst van gelicentieerde en gratis databanken die kunnen worden gebruikt om de S-LCI en bij uitbreiding
S-LCIA op te zetten.

Databank

Inhoud

Gebonden
aan software /
specifiek online
platform

Met licentie of
abonnement

URL

Databanken voor sociale en sociaaleconomische risico's en effecten
• Databank die rechtstreeks op de behoeften
van S-LCA is afgestemd (ontwikkeld in
overeenstemming met deze Richtlijnen).

Social Hotspots
Database (SHDB)

• Bevat gegevens voor 26 subcategorieën
en hanteert meer dan 160 kwalitatieve,
kwantitatieve en semikwantitatieve
indicatoren voor sociale risico's, kansen en
positieve effecten.

Ja (gebruikt
in E-LCAsoftware) en via
het standalone
webplatform.

Ja

https://www.
socialhotspot.org/

Ja (gebruikt in
E-LCA-software).

Ja

https://psilca. net/

• Bestrijkt ca. 13.000 landenspecifieke
industriesectoren in 244 landen op basis
van de Input/Outputdatabank van het GTAP
(Global Tradea Analysis Project).
• Omvat een effect-beoordelingsmethode.
• Sociale risico's en kansen worden gemeten in
activiteit-variabelen werktijd en toegevoegde
waarde per proces.
• Databank die rechtstreeks op de behoeften
van S-LCA is afgestemd (ontwikkeld in
overeenstemming met deze Richtlijnen).
• Bevat gegevens voor 19 subcategorieën
en 65 kwalitatieve, kwantitatieve en
semikwantitatieve indicatoren voor sociale
en milieugerichte risico's, kansen en positieve
effecten.

Product Social
Impact Life Cycle
Assessment
(PSILCA)

https://nexus.
openlca.org/
database/PSIL- CA

• Bestrijkt ca. 15.000 landenspecifieke
industriesectoren en grondstoffen
in 189 landen op basis van de Input/
Outputdatabank van Eora.
• Optie tussen twee activiteitvariabelen per
proces en indicator om de risico's/kansen te
meten: werktijd en toegevoegde waarde.
• Voor elk gegevenspunt wordt informatie over
de gegevenskwaliteit gegeven, die voor het
hele productsysteem kan worden berekend.
• Bronnen, verzameltijd en basis voor de
risicobeoordeling zijn gedocumenteerd.
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Databank

Inhoud

• Databank met sociale inventarisatiegegevens
(ongevallen, werknemerkwalificaties,
en enkele andere...) voor de 15.000
verschillende processen en producten van
de GaBi-databank, d.w.z. alle processen voor
grondstofwinning, productie, vervaardiging
en einde van de levenscyclus.

GaBi Life
Cycle Working
Environment
(LCWE)

Gebonden
aan software /
specifiek online
platform
Ja (gebruikt in
E-LCA-software).

Met licentie of
abonnement
Ja

URL

http://www. gabisoftware. com/
index/
http://www. gabisoftware. com/
internatio- nal/
software/ gabisoftware/ gabi/
functio- nalities/
life-cy- cleworking-environment/

• De gegevens combineren sectorspecifieke
gegevens uit de VS over de arbeidstijd
per toegevoegde waarde van individuele
eenheidsprocessen met gegevens van het
Bureau of Labor Statistics, de ILO en andere
bronnen over de kwalificatieprofielen van de
werknemers in die sector, het aantal dodelijke
en niet-dodelijke ongevallen en enkele andere
indicatoren.
• Deze sociale inventarisatiegegevens op
eenheidsprocesniveau worden parallel
met de LCI-milieugegevens over de
hele levenscyclus tot aan de wieg-totgraf-inventarisaties samengevoegd,
waardoor het methodologisch gezien
de meest gedifferentieerde, specifieke
LCWE-gegevensbron voor kwantitatieve
gegevens is, één niveau specifieker dan
de S-LCA-databanken op sectorniveau. Eigen gegevens (bv. voorgrondsysteem,
andere achtergrondprocessen), ook andere
indicatoren kunnen door de gebruiker worden
toegevoegd en gecombineerd.
• Gemeten in seconden arbeid per
toegevoegde waarde.
Ja (op een
webplatform).

Ja

https://www.reprisk.com/

Ja (op een
webplatform).

Ja

https://www.
sedexglobal. com/

Sedex

• Sedex is een online collaboratief platform op
basis van lidmaatschap voor het delen van
ethische gegevens over de toeleveringsketen
(zowel op bedrijfs- als fabrieksniveau)
om risico's te minimaliseren en de
bedrijfspraktijken m.b.t. de toeleveringsketen
te verbeteren.

EcoVadis

Tools voor leveranciersbeoordeling en
-rating om de duurzaamheidsprestaties van
leveranciers te controleren.

Ja (op een
webplatform).

Ja

https://www.
ecovadis. com/

• Biedt een reeks oplossingen op het gebied
van premierisicobeheer en compliance,
voornamelijk aan institutionele beleggers
(bv. banken, verzekeringsmaatschappijen,
vermogensbeheerders, etc.), om risico's
verbonden aan de bedrijfsvoering te
voorkomen en beheren.
RepRisk
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• Het belangrijkste kenmerk is het ESGrisicoplatform, de grootste due diligencedatabank over risico's verbonden aan ESG
en de bedrijfsvoering. Het ondersteunt op
gegevens gebaseerde besluitvorming op
gegevens gebaseerd, met kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens over bedrijven,
projecten, sectoren, landen, ESG-kwesties,
ngo's, enz.
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Databank

Inhoud

• Biedt een portefeuille risico-oplossingen
en -diensten, inclusief deskundige analyse
van risico's (lokaal, land-, probleem- en
sectorniveau), kwantitatieve risico-indexen en
karteringtechnologie.

Gebonden
aan software /
specifiek online
platform

Met licentie of
abonnement

URL

Ja (op een
webplatform).

Ja

https://www.
maplecroft. com/

Nee

Nee

https://www. see.
tu-berlin. de/
menue/ research/
data_tools/
fair_wage_equivalents/parameter/en/

• De portefeuille met 150 risico-indexen biedt
organisaties een holistische kijk op hun
risicoblootstelling op wereldschaal m.b.t.
politieke, economische, mensenrechten- en
milieurisico's.

Maplecroft

• Andere diensten zijn onder meer Country
Risk Monitoring, Responsible Sourcing,
Human Rights Due Diligence, Commodity
Risk, Disruption Risk en Investment Analysis.
Fair Wage
Database
ontwikkeld voor
het uitvoeren van
IP S-LCIA met
een focus op
lonen

• Parallel met de S-LCA-effectcategorie voor
Eerlijke lonen ontwikkeld door Neugebauer et
al. (2017).
• Databank bevat inventarisatie-indicatoren en
karakteriseringsfactoren voor de berekening
van het Eerlijke loonpotentieel.
• Geeft informatie over 217 landen.

Statistische databanken (kunnen gebruikt worden voor zowel RS- als IP S-LCIA-beoordelingen)

Databank van de
Organisatie voor
Economische
Samenwerking
en Ontwikkeling
(OESO)

Databank van de
Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO)

• Compilatie van statistieken over
economische en sociale problemen voor de
34 OESO-lidstaten (en voor sommige nietlidstaten (zoals Rusland, Brazilië en China)).

Nee

Gedeeltelijk gratis

https://stats. oecd.
org/

Nee

Nee

https://www.ilo.
org/global/statistics-and-databases/lang-en/
index. htm

• De gratis databank bevat jaarlijkse
statistieken van de afgelopen 20 jaar
over economie, arbeidsmarkt, onderwijs,
gezondheidszorg, sociale kwesties, prijzen,
nationale financiën, industrie, enz.
• Reeks databanken voor verschillende
onderwerpen: ILOSTAT, Key Indicators of the
Labour Market (KILM), Labour Force Survey
(LFS), Child Labor info.
• Bevat arbeidsstatistieken voor 165
economieën, inclusief gegevens over de
tewerkstelling per economische sector, lonen
per uur, wekelijkse werkuren, kinderarbeid,
werkloosheid en stakingen op jaarbasis.
• In sommige gevallen zijn er ook kwartaal- of
maandgegevens beschikbaar.
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Databank

Verenigde Naties
(VN)

De
Wereldbankgroep
(WBG)

Inhoud

• De VN hebben statistieken over een
groot aantal thema's op het gebied van
economische en menselijke ontwikkeling
voor bijna alle landen.

Gebonden
aan software /
specifiek online
platform

Met licentie of
abonnement

URL

Nee

Nee

http://data.un.org/

Nee

Nee

https:// databank.
worldbank.org/
home

• Onder meer: onderwijs, demografie,
vluchtelingen, asiel, gezondheid, buitenlandse
handel, arbeidsmarkt, landbouw, milieu en
energie.
• De databank van de WBG is een
analyse- en visualisatietool die collecties
tijdreeksgegevens over uiteenlopende
thema's bevat.
• Omvat onder meer 55+ databanken zoals
World Development Indicators, Statistical
Capacity Indicators, Education Statistics,
Gender Statistics, Health Nutrition and
Population, Poverty and Equity, Doing
Business, enz.

4.1.7 VERZAMELEN VAN LOCATIESPECIFIEKE EN PRIMAIRE GEGEVENS
Het verzamelen van primaire gegevens gebeurt door specifieke of relevante productielocaties te bezoeken of door
samen te werken met de respectievelijke organisaties. En dus kunnen primaire gegevens verzameld worden door
rechtstreeks contact met organisaties en bedrijven (bv. door middel van beheersystemen), via ngo’s of vergelijkbare
organisaties (bv. door middel van auditprocessen), door observatie ter plaatse van bedrijven/productieprocessen,
of via interviews of enquêtes met de betrokken stakeholders (bv. werknemers of lokale bewoners).
De behoefte aan primaire gegevens kan bepaald worden door te beginnen met een eerste knelpuntbeoordeling aan
de hand van generieke gegevens en door hiaten in de gegevens te identificeren. Primaire gegevens zijn vooral relevant
voor geprioriteerde (voorgrond)processen en als het specifieke proces of product beter of slechter presteert dan het
vastgelegde gemiddelde op basis van de knelpuntbeoordeling. Bovendien zijn ze zeer relevant voor het meten van
positieve effecten om hun bijdrage aan het specifieke product, de site of het bedrijf te meten in vergelijking met de
lokale toestand. Het is ook noodzakelijk om primaire gegevens te verzamelen om het risico te verifiëren en de effecten te kunnen analyseren. Het zou kunnen dat sommige van de in de generieke analyse geïdentificeerde knelpunten
uiteindelijk geen enkel probleem in de productieketen vormen. Anderzijds kunnen er problemen ontstaan waar de
generieke analyse ze niet vermoedde.
Soms zijn locatiespecifieke gegevens geen primaire gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens van een
sociale audit die door een andere partij op de onderzochte locatie werd uitgevoerd. Dan zijn het secundaire gegevens.
Locatiespecifieke gegevens worden op verschillende manieren verzameld. De gegevens analyseren de relatie tussen
een organisatie (op de plaats waar het relevante eenheidsproces zich bevindt) en haar stakeholders (bv. nationale
overheid, vertegenwoordigers van de gemeenschap, vakbonden en personeelsvertegenwoordigers, gekozen functionarissen, werknemers, consumenten, ngo’s). Ter plaatse verzamelde gegevens kunnen gegenereerd worden door
middel van documentaudits, interviews, vragenlijsten, participatieve evaluatie, enz.
Er bestaan te veel methodes om in deze Richtlijnen te beschrijven. Om de juiste methode te kiezen, moet men nagaan
welke gegevens men nodig heeft en hoe relevant en zinvol deze gegevens zijn.
Methodes verschillen sterk qua inspanning en kosten; hoeveelheid voorkennis die nodig is; en mate van detail, betekenis en betrouwbaarheid van de bevindingen. Onderstaande figuur toont enkele van de belangrijkste beschikbare
methodes en hun mate van inspanning versus betrouwbaarheid.
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Uitgaven, tijd, kosten, expertise

Foto- en
videodocumentatie

Opvolging
aantal
deelnemers,
enquêtes,
sociale audits

Structuurinterviews
met vakspecialisten

Focusgroepen

Participatieve
observatie
door externe
deskundigen

Gestandaardiseerde
onderzoeken

Casestudy's
Anekdotisch
bewijs

Betrouwbaarheid van verklaringen
Methode levert "emotioneel overtuigende" gegevens op
Methode levert empirisch onderbouwde gegevens op.

Figuur 17: Specifieke methodes voor gegevensverzameling (naar de Social Impact Navigator (Phineo, 2017)).

4.1.8 VERFIJNING VAN DE STRATEGIE VOOR GEGEVENSVERZAMELING
De initiële strategie voor gegevensverzameling kan herzien worden op basis van nieuwe kennis, zoals:
1. Processen die belangrijk en significant zijn, gebaseerd op de activiteitvariabele (of metingen van inputs in het
eenheidsproces);
2. Belangrijke onderwerpen en processen op basis van de sociale knelpunten;
3. De onbeschikbaarheid van gegevens; en
4. Aanvullende gevoeligheidsanalyses.
De informatie over de activiteitvariabele en de screening van proceseenheden kan leiden tot de opname of uitsluiting
van specifieke activiteiten voor verdere gegevensverzameling. Zo kan de waardeketen van een waterkrachtcentrale
bijvoorbeeld te groot zijn om in detail te worden beoordeeld. In dat geval kan het onderzoek geprioriteerd worden
door alleen te kijken naar leveranciers van onderdelen die een relatief hoger aantal werkuren nodig hebben om te
worden vervaardigd (werktijd als activiteitvariabele met een vastgelegd uitsluitingscriterium). Op die manier worden
de leveranciers van kleine onderdelen (bv. schroeven) alleen in de generieke gegevens opgenomen, en de leveranciers
van grote/arbeidsintensieve onderdelen (bv. beton voor de dam, of waterturbines) in de specifieke gegevens.
De onbeschikbaarheid van specifieke gegevens kan leiden tot uitsluiting van eenheidsprocessen en een verfijning
van de systeemgrens. Deze situatie kan leiden tot een onderschatting van de potentiële sociale effecten. Daarom
moet het gebruik van andere niet-specifieke maar aanvaardbare representatieve gegevens, zoals proxy's, worden
overwogen. Bijvoorbeeld: de hoeveelheid kinderarbeid in een kolenmijn wordt geschat op basis van die van een
nabijgelegen kopermijn. Databanken kunnen ook gebruikt worden als bron voor proxy-gegevens. Zowel het gebruik
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van proxy-gegevens als ontbrekende gegevens moeten worden gedocumenteerd en besproken in het stadium van
de interpretatie van de resultaten.
Ten slotte kan de gevoeligheidsanalyse op de inventarisatiegegevens die in de interpretatiefase (zie Hoofdstuk 6)
wordt uitgevoerd, ook leiden tot een verfijning van de systeemgrens (opname of uitsluiting van activiteiten na de
eerste analyse-iteratie). De resultaten van deze verfijning moeten worden gedocumenteerd.

4.2 BESCHOUWING VAN NEVENPRODUCTEN
Er zijn gevallen waarbij een systeem dat wordt bestudeerd meerdere nevenproducten genereert of meerdere functies
vervult, bv. het fokken van een koe die zorgt voor melk, vlees en leer. Bij de beoordeling van de sociale en sociaaleconomische effecten van slechts één van deze producten kan het nodig zijn om de systeemgrenzen te verfijnen of
slechts een deel van de sociale effecten aan dit product toe te wijzen. Dit is echter niet altijd nodig of eenvoudig,
vanwege de aard en omvang van de sociale gegevens. In sommige gevallen is de toewijzing/verdeling in S-LCA niet
relevant. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de beoordeling van indicatoren en effecten die niet op productniveau worden gemeten, zoals externe effecten (verhuizing van lokale gemeenschappen, gebrek aan respect voor inheemse
rechten), of organisatiebrede kwesties zoals het stakingsrecht van werknemers of de mate van discriminatie, bv.
loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
Wanneer toewijzing relevant is, bv. voor productspecifieke, kwantificeerbare effecten zoals werkuren of lonen, moet
in de eerste plaats de door ISO 14040-14044 2006 beschreven hiërarchie worden gevolgd (hier uitgewerkt in het
kader van S-LCA):
1. In principe moet toewijzing vermeden worden door de activiteiten op te splitsen en specifieke gegevens te
verzamelen voor de productie van elk van de nevenproducten afzonderlijk;
2. Als opsplitsing niet mogelijk is, of als we veeleer generieke systemen beoordelen (bv. een industriesector als
“textiel”), breid het systeem dan uit naar de bijkomende producten en activiteiten vervangen door de afhankelijke bijproducten en bijbehorende sociale problemen;
3. Voor gecombineerde producten waarbij de relatieve geproduceerde hoeveelheid onafhankelijk van elkaar
kan worden gevarieerd, kunnen relevante risico’s en effecten causaal (wat ISO noemt “op een manier die de
onderliggende fysieke relaties weerspiegelt”) worden toegewezen aan de procesoutput. In S-LCA kan een
causaal verband worden gelegd via de activiteitvariabele. Men zou bijvoorbeeld kunnen redeneren dat er in
een landbouwproces meer tijd nodig is om asperges te telen en te oogsten dan wortelen, waardoor een groter aandeel overuren of aantal buitenlandse, gediscrimineerde werknemers toegewezen kan worden aan de
aspergeteelt. Zie Figuur 18 voor een ander voorbeeld;
4. Als causale modellering niet mogelijk noch gewenst is, d.w.z. als het Doel en de Reikwijdte is om een specifiek
probleem in de waardeketen op te sporen, kunnen de proceseffecten toegewezen worden op basis van het deel
van de inkomsten dat voor elk van de productoutputs naar het proces gaat. In de rundveehouderij, bijvoorbeeld,
kan de productie van vlees dat meer inkomsten oplevert dan melk, gekoppeld worden aan een overeenkomstig
hoger aandeel kwantificeerbare effecten, bv. het positieve effect van een eerlijk loon.
Een opvallend aspect voor S-LCA is dus het gebruik van de activiteitvariabele als verdeel-/vervangingssleutel.
Bijkomende oplossingen zijn te vinden in de literatuur. De keuze van de te hanteren benadering is afhankelijk van het
doel van het onderzoek. Bovenstaande hiërarchie geeft een eerste reeks opties. Een recente studie die een overzicht
geeft van aanvullende oplossingen is die van Majeau-Bettez et al. (2018).
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...

LEGENDE:
Stroomhoeveelheden
ACTIVITEITVARIABELE
(in dit geval werktijd)
SOCIALE INVENTARISATIE-INDICATOR

Distributie
van shirt

0,05 UREN WERKTIJD
1 shirt

...

Katoenproductie

1 UUR WERKTIJD

0,5 kg
katoen

Shirtproductie

Overige kledingproductie

3 UREN WERKTIJD

2 UREN WERKTIJD

Overige outputs
(bv. jeans)

Productie in kledingfabriek
(proces met meerdere outputs)

1 ongeval

Hoe het aantal ongevallen per shirt kwantificeren?
(Door middel van verdeling op basis van werktijd, een
activiteitvariabele). Er is 1 ongeval per 5 (=3+2) uren werktijd in de
Kledingfabriek en er zijn 3 uren werktijd nodig om 1 shirt te maken,
dus 0,6 (=3/(3+2)) aantal ongevallen per shirt.

Figuur 18: Voorbeeld van een activiteitvariabele (werktijd) en het gebruik ervan als verdeelsleutel voor het aantal
ongevallen (op fabrieksniveau) m.b.t. het proces van shirtproductie in de fabriek, als onderdeel van de levenscyclus
van de sociale effecten van een shirt.

4.3 KWALITEIT VAN DE GEGEVENS
Het is belangrijk om te waken over de kwaliteit en integriteit van de gegevens, omdat die essentieel zijn voor de
betrouwbaarheid en validiteit van de bevindingen, en om tot nuttige conclusies te kunnen komen. Kwaliteit is een
veelzijdig concept, afhankelijk van het perspectief, de behoeften en de prioriteiten van de gebruiker. Voorlopig zijn er
nog geen uitgebreide richtsnoeren voor de algemene kwaliteitsvereisten voor gegevens en het beheer van sociale
en sociaaleconomische gegevens in S-LCA. Tegen deze achtergrond worden enkele algemene overwegingen en een
mogelijke optie voor het beheer van de gegevenskwaliteit gepresenteerd. Dit hoofdstuk gaat over het waarborgen
en beheren van de kwaliteit van gegevens gedurende het hele proces van gegevensverzameling.
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4.3.1 GESCHIKTE INSTRUMENTEN, BRONNEN EN VERZAMELINGSMETHODES
Afhankelijk van het type indicator en de benodigde gegevens (kwantitatief of kwalitatief, generiek of specifiek) moeten
geschikte meetmethodes, bronnen en instrumenten worden gedefinieerd. Zowel de meetmethodes en -instrumenten
als de indicatoren zelf moeten worden gemeten aan de hand van de volgende minimumcriteria. 21
1. Betrouwbaarheid: De mate waarin een instrument betrouwbare en consistente resultaten oplevert;
2. Validiteit: De mate waarin een indicator en instrument een beoogd concept (bv. een sociale kwestie of subcategorie) meten, op basis van degelijkheid en empirische analyse (indien mogelijk);
3. Objectiviteit: De mate waarin een onderzoeker/gegevensbron gescheiden blijft van het voorwerp van het
onderzoek en er geen sprake is van vooringenomenheid.
Er zijn verschillende procedures en methodes beschikbaar. 22
Dit wordt uitgelegd aan de hand van het volgende voorbeeld. Een indicator die kan worden gebruikt om discriminatie
te beoordelen is het aandeel van buitenlandse werknemers op de fabriekssite. Gegevens kunnen met verschillende
methodes en instrumenten verzameld worden, bv. gepubliceerde statistieken in organisatiebrede MVO-verslagen, documenten van derden van ngo’s of bedrijfsrevisoren, interviews met fabrieksarbeiders en management of observaties.
We moeten echter nagaan of de indicator geldig is, d.w.z. of hij werkelijk zinvolle informatie over de beoordeelde
subcategorie oplevert. In ons geval moeten aanvullende indicatoren worden gebruikt om discriminatie te beoordelen.
Het gebruik van enkel het aandeel buitenlandse werknemers levert niet de informatie op die nodig is om de situatie
met betrekking tot discriminatie in de fabriek te beoordelen.
Wat de methodes betreft, kunnen interne statistieken over het percentage buitenlandse werknemers in een fabriek
geldig en betrouwbaar zijn, maar omdat de gegevens eigendom zijn van het bedrijf, kunnen ze vertekend zijn, en
dus niet objectief. Interviews met werknemers en het management kunnen ook geldige gegevens opleveren, maar
afhankelijk van het aantal interviews kan de betrouwbaarheid beperkt zijn omdat de verzamelde informatie slechts
een subjectieve momentopname van het aandeel buitenlandse werknemers ter plaatse zou weergeven.
Om te beslissen over de “juiste” aanpak van de gegevensverzameling moeten de methodes, bronnen en instrumenten worden beoordeeld aan de hand van bovengenoemde criteria en worden gewogen. De selectie moet worden
gemotiveerd aan de hand van deze criteria en gegevensvereisten, die beide in de fase Doel en Reikwijdte van de
S-LCA worden beschreven.

4.3.2 GEGEVENSKWALITEITSBEHEER
Om de kwaliteit van de verzamelde gegevens zelf te beoordelen, wordt aanbevolen om aanvullende relevante aspecten
van de gegevenskwaliteit te definiëren, bv. tijdigheid, geografische of technische conformiteit van de gegevensreeksen
met de bestudeerde activiteit, enz. Voor een gestructureerde beoordeling van de kwaliteit van zowel de meetmethodes als de verzamelde gegevens kunnen de vastgestelde indicatoren en criteria, d.w.z. betrouwbaarheid, actualiteit,
geografische overeenkomst, enz. worden beoordeeld aan de hand van ordinale evaluatieregels, bv. scores van 1 tot
5 die overeenkomen met een kwalitatieve beoordeling van de gegevens.
De indicatoren en ratingschalen kunnen worden gecombineerd in een stamboommatrix, naar een idee voor onzekerheidsbeheer van Funtowicz & Ravetz (1990). In de PSILCA-databank is een verfijnde versie toegepast om de
processpecifieke gegevenssets te beoordelen. Het combineert de betrouwbaarheid van de gegevensbron, de actualiteit en volledigheid van de gegevens en hun geografische en technische conformiteit met de eenheidsprocessen
(d.w.z. landspecifieke sectoren), zie punt Paragraaf 4.1.6.

21 Naar de definities in de SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences (Sullivan, 2009).
22 O
 m bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van een kwantitatief instrument te bepalen, wordt meestal Cronbachs alfa (meting van de interne consistentie) gebruikt. Andere methodes zijn
test-hertest, alternatieve/parallelle vormen en split-halves. Om de betrouwbaarheid van een kwalitatief instrument te garanderen, moeten er meestal maatregelen genomen worden
om vertekeningen in de verzameling te voorkomen (bv. de onderzoeksdoelstellingen, het theoretische kader en de onderzoeksopzet communiceren en duidelijk uitleggen) en de
gegevens te analyseren (bv. de resultaten van verschillende veldonderzoekers kruiselings controleren om de resultaten te vergelijken en de consistentie te bepalen). Om de validiteit
van gegevens te waarborgen, moet bovendien een triangulatie worden toegepast, d.w.z. het gebruik van verschillende meetmethodes, instrumenten en bronnen.
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Tabel 13: Stamboommatrix voor de beoordeling van de gegevenskwaliteit in S-LCA (naar Eisfeldt & Ciroth 2017).
Scores
Indicator
1

Betrouwbaarheid
van de bron(nen)

Volledigheid

Actualiteit

2

3

Statistisch
onderzoek 23, of
geverifieerde
gegevens van
primaire gegevensverzameling
uit verschillende
bronnen.

Geverifieerde
gegevens van
primaire gegevensverzameling uit
één enkele bron of
niet-geverifieerde
gegevens uit
primaire bronnen,
of gegevens uit
erkende secundaire
bronnen.

Niet-geverifieerde
gegevens die deels
gebaseerd zijn
op aannames of
gegevens uit nieterkende bronnen.

Volledige
gegevens voor
landenspecifieke
sector/land.

Representatieve
selectie van
landenspecifieke
sector/land.

Niet-representatieve Niet-representatieve Enkel
selectie, weinig
selectie,
gegevenspunt/
vertekening.
vertekening
volledigheid
onbekend.
onbekend.

Minder dan 1 jaar
verschil met de
tijdsperiode van de
gegevensset.

Minder dan 2 jaar
verschil met de
tijdsperiode van de
gegevensset.

Minder dan 3 jaar
verschil met de
tijdsperiode van de
gegevensset.

Minder dan 5 jaar
verschil met de
tijdsperiode van de
gegevensset.

Leeftijd van de
gegevens onbekend
of gegevens met
meer dan 5 jaar
verschil met de
tijdsperiode van de
gegevensset.

Gegevens van
dezelfde geografie
(land).

Land met
vergelijkbare
omstandigheden
of gemiddelde
van landen met
licht verschillende
omstandigheden.

Gemiddelde
van landen met
verschillende
omstandigheden,
inclusief
bestudeerde
geografie, met
groot aandeel,
of land met licht
verschillende
omstandigheden.

Gemiddelde
van landen met
verschillende
omstandigheden,
inclusief
bestudeerde
geografie, met klein
aandeel, of niet
opgenomen.

Gegevens uit
onbekende
of duidelijk
verschillende
regio's.

Gegevens
uit dezelfde
technologie
(sector).

Gegevens uit een
vergelijkbare sector,
bv. binnen dezelfde
sectorhiërarchie,
of het gemiddelde
van sectoren met
een vergelijkbare
technologie.

Gegevens van een
licht verschillende
sector, of
gemiddelde van
verschillende
sectoren, inclusief
bestudeerde sector,
met groot aandeel.

Gemiddelde
van landen met
verschillende
sectoren, inclusief
bestudeerde sector,
met klein aandeel,
of niet opgenomen.

Gegevens met
onbekende
technologie/sector
of van duidelijk
verschillende
sectoren.

Geografische
conformiteit

Verdere technische
conformiteit

4
Gekwalificeerde
schatting (bv. door
een expert).

5
Nietgekwalificeerde
schatting of
onbekende
herkomst.

Stamboommatrixen hebben het voordeel dat ze kwalitatieve beoordelingsresultaten omzetten in kwantitatieve cijfers.
De beoordeling is snel toepasbaar en de resultaten kunnen samengevoegd worden over verschillende criteria en
aspecten voor een meer of zelfs volledig geaggregeerde score voor de gegevenskwaliteit. Onderzoekers worden
aangemoedigd om de voorgestelde stamboommatrix tijdens de gegevensverzameling te gebruiken om de kwaliteit
van de gegevens te documenteren en ervoor te zorgen dat de informatie voldoet aan de vereiste kwaliteitscriteria.
Op kwaliteit beoordeelde gegevenssets geven een transparanter beeld van de resultaten en kunnen ook gebruikt
worden voor de weging van indicatoren, gegevenssets en effecten.

23 Zoals gedefinieerd in het werk van Eisfeldt & Ciroth (2017): “Een statistisch onderzoek is een onderzoek waarbij een willekeurige steekproef wordt gebruikt om gegevens te verkrijgen
voor de analyse, en waarbij de bemonsterde gegevens met statistische maatstaven worden behandeld om representatieve waarden te krijgen”. Het kan immers zijn dat de waarde een
hoge variabiliteit heeft.
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4.3.3 UITDAGINGEN VOOR GENERIEKE EN SECUNDAIRE GEGEVENS
Om verschillende redenen, bv. doel(en) van de studie, niet-beschikbaarheid van locatiespecifieke informatie, gebrek
aan tijd of financiële middelen om primaire gegevens te verzamelen, enz. is het in veel studies noodzakelijk om
zijn toevlucht te nemen tot generieke en/of secundaire gegevens, zelfs wanneer de voorkeur zou zijn gegeven aan
locatiespecifieke of primaire gegevens. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee, omdat deze gegevens
meestal voor een ander doel werden verzameld. Voorbeelden van dergelijke uitdagingen zijn:
1. De gegevens houden weinig verband met het gemeten concept, d.w.z. zijn niet geldig;
2. De context van het onderzoek is veranderd en de wijze waarop de gegevensverzameling is uitgevoerd, is niet
langer geschikt, d.w.z. de validiteit is beperkt;
3. Delen van de benodigde gegevens zijn niet voorhanden;
4. Het verzamelingsbureau zet de gegevens om op een manier die deze ongeldig maakt of vervormt;
5. Het verzamelingsbureau en de gegevens zijn niet betrouwbaar vanwege menselijke fouten bij het verzamelen
van de gegevens en/of inconsistentie in de verzamelprocedure die tot fouten leidt;
6. Het verzamelingsbureau kan vooringenomen zijn, d.w.z. niet objectief.
De geloofwaardigheid van de bronnen is echter zeer belangrijk, omdat de betrouwbaarheid sterk afhankelijk is van
de kenmerken van de organisaties die de gegevens produceren en publiceren. Stamboommatrixen (zie Tabel 13) zijn
een geschikt instrument om dergelijke problemen met generieke gegevens en secundaire bronnen aan te pakken en
te documenteren, omdat uitdagingen zoals geografische en technische geschiktheid, alsook de geschiktheid van de
bron, in één oogopslag kunnen worden beoordeeld.
In het algemeen wordt triangulatie van de gegevens aanbevolen. Triangulatie houdt in dat verschillende perspectieven worden samengebracht bij het onderzoeken van een voorwerp of onderzoeksvraag. Die perspectieven kunnen
bestaan uit verschillende methodes die worden toegepast, bij verschillende theoretische benaderingen die worden
gevolgd, of nog vaker in een combinatie van verschillende soorten gegevens of methodes voor gegevensverzameling. Het verwijst ook naar het verzamelen van gegevens bij verschillende, mogelijk contrasterende, personen of
stakeholders of stakeholdergroepen. Andere validatiestappen voor secundaire gegevens zijn controles op gegevensuitschieters, kruiscontroles op verschillende gegevensbronnen, benchmarking tegen sectorgemiddelden en
controles van hypothesen. De benadering voor de validatie kan verschillen voor de verschillende subcategorieën en
inventarisatie-indicatoren. Kwantitatieve gegevens (bv. werktijd, lonen) kunnen bijvoorbeeld worden vergeleken met
sector- of nationale gemiddelden of referenties, zoals leeflonen. Kwalitatieve gegevens kunnen gevalideerd worden
door verschillende perspectieven op een indicator samen te brengen.

4.3.4 DOCUMENTEREN VAN DE GEGEVENSKWALITEIT
Informatie over de gegevensverzameling en het beheer van de gegevenskwaliteit moet worden gedocumenteerd en
gerapporteerd om de algemene transparantie van een onderzoek te vergroten - dit wordt geïdentificeerd als vereiste
in de Interpretatiefase (zie Hoofdstuk 6). Bovendien zal het toestaan van een externe evaluatie van de gegevensverzamelingsregelingen de geloofwaardigheid van de resultaten waarschijnlijk verbeteren. De volgende lijst stelt belangrijke
aspecten van de gegevensverzameling voor die gedurende het hele onderzoek moeten worden gedocumenteerd:
1. Algemene beschrijving van het gegevensverzamelingsproces, inclusief doelstellingen, temporele referentie,
opzet van de verzameling, steekproef, bronnen en gebruikte instrumenten;
2. Informatie over de betrouwbaarheid en validiteit van instrumenten of meetmethodes;
3. Algemene resultaten van gegevenskwaliteitsbeheer, bv. met behulp van de stamboommatrix;
4. L
 ijst van het personeel dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens, inclusief kwalificatievereisten;
5. Templates van de instrumenten of meetmethodes die worden gebruikt voor de gegevensverzameling, indien
mogelijk.
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Beschrijving van eventuele afwijkingen van de vermelde procedures en specificaties, bv. identificatie en behandeling
van ontbrekende gegevens, eventuele subjectieve keuzes en compromissen ten aanzien van de theoretische gegevensvereisten, moeten worden gerapporteerd.

4.3 REFERENTIES
Benoît Norris, C., Norris, G., Bennema, M. 2019. The Social Hotspots Database V4 2019. Gehaald van www.socialhotspot.org
Eisfeldt, F. & Ciroth, A., 2017. PSILCA – A Product Social Impact Life Cycle. Assessment database. Databank versie
2.1. Berlijn. Gehaald van https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2017/12/PSILCA_documentation_update_
PSILCA_v2_final.pdf
Funtowicz, S., & Ravetz, J. R., 1990. Uncertainty and Quality in Science for Policy. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-009-0621-1
ISO 14040:2006: https://www.iso.org/standard/37456.html
ISO 14044:2006: https://www.iso.org/standard/38498.html
Majeau-Bettez, G., Dandres, T., Pauliuk, S., Wood, R., Hertwich, E., Samson, R., Strømman, A.H., n.d. Choice of
Allocations and Constructs for Attributional or Consequential Life Cycle Assessment and Input-Output Analysis. J.
Ind. Ecol. 0. https://doi.org/10.1111/jiec.12604
Neugebauer, S., Emara, Y., Hellerström, C., M. Finkbeiner, M., 2017. “Calculation of Fair Wage Potentials along Products’
Life Cycle – Introduction of a New Midpoint Impact Category for Social Life Cycle Assessment.” Journal of Cleaner
Production 143. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.172
Norris, G.A., 2006. Social Impacts in Product Life Cycles Towards Life Cycle Attribute Assessment. Int. J. Life Cycle
Assess. 1, 97–104.
Phineo, 2017. Social Impact Navigator [www-document]. Soc. Impact Navig. URL http://www.social-impact-navigator.org/system/about-us/ (geraadpleegd op 27/02/20)
Suh, S., Huppes, G., 2005. Methods for life cycle inventory of a product. J. Clean. Prod. 13, 687–697. https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2003.04.001
Sullivan, L. E. (Ed.). 2009. The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences. California: SAGE Publications,
Inc. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4135/9781412972024
UNECE (Economic Commission for Europe of the United Nations) (UNECE), «Glossary of Terms on Statistical Data
Editing», Conference of European Statisticians Methodological material, Geneva, 2000.

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

79

5. Effectbeoordeling
5.1 WAT IS LCIA IN S-LCA?
5.1.1 DEFINITIE
Sociale-effectbeoordeling is de fase in S-LCA die gericht is op het berekenen, begrijpen en beoordelen van de omvang
en het belang van de potentiële sociale effecten van een productsysteem gedurende de gehele levenscyclus van het
product (aangepast aan ISO 14040, afdeling 3.4). Het kan worden toegepast om de huidige of vroegere potentiële
sociale effecten van een systeem te analyseren of om de toekomstige potentiële sociale effecten van een zich ontwikkelend of momenteel niet bestaand systeem te voorspellen.
Het is belangrijk op te merken dat S-LCIA zich vooral richt op de beoordeling van potentiële sociale effecten - niet op
de sociale effecten op zich. Ter herinnering, een potentieel sociaal effect is de waarschijnlijke aanwezigheid van een
sociaal effect, als gevolg van de activiteiten/gedragingen van organisaties met betrekking tot de levenscyclus van
het product of de dienst en van het gebruik van het product zelf (zie voor meer informatie Paragraaf 2.3). De term
“potentieel” is belangrijk omdat het relativisme inhoudt. De beoordeling van potentiële effecten wordt ondersteund
door een reeks hypothesen die weliswaar rigoureus zijn, maar hun eigen beperkingen hebben. De indicatoren die zijn
geselecteerd om de waarschijnlijke aanwezigheid van potentiële sociale effecten aan te geven, hebben bijvoorbeeld
een wisselende mate van onzekerheid, afhankelijk van de gekozen methodes. Bovendien zou het kunnen dat de
voorspelde potentiële effecten zich als gevolg van onvoorziene interferenties niet voordoen.
Zoals in Paragraaf 5.2 nader zal worden toegelicht, zijn sommige effectbeoordelingsmethodes vooral gericht op
de beoordeling van sociale risico’s. Deze concepten worden beschouwd als algemene indicatoren voor potentieel
sociaal effect.
Belangrijke begrippen in dit hoofdstuk zijn effectindicatoren enerzijds en effectcategorieën of -subcategorieën
anderzijds. Een effectindicator geeft de omvang van het sociale effect weer en behoort tot een bepaalde effect(sub)
categorie. Een voorbeeld is de effectindicator van gemiste onderwijsuren. De effect(sub)categorie geeft een soort
effect weer, bv. kinderarbeid. Een effectcategorie kan verschillende indicatoren hebben, bv. het aantal gemiste
onderwijsuren is een van de indicatoren voor de effectcategorie kinderarbeid.
Zie Figuur 4 voor meer voorbeelden van dergelijke indicatoren en algemene outputtypes van LCIA.
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5.1.2 KENMERKEN VAN DE TWEE BELANGRIJKSTE BENADERINGEN BIJ S-LCIA
Zoals beschreven in Paragraaf 2.4 zijn er twee belangrijke soorten benaderingen voor effectbeoordeling, de referentieschaalbeoordeling (voorheen Type I of RS S-LCIA) en de effectwegbeoordeling (voorheen Type II of IP S-LCIA),
die elk beantwoorden aan verschillende behoeften van de onderzoeker:
1. Als het doel is om sociale prestaties of sociale risico’s te beoordelen, gebruik dan de RS S-LCIA-benadering;
2. Als het doel is om sociale effecten te beoordelen door het karakteriseren van de oorzaak-gevolgketen, gebruik
dan de IP S-LCIA-benadering.
In de onderstaande paragrafen worden de twee soorten S-LCIA-benaderingen onafhankelijk van elkaar gepresenteerd,
omdat ze verschillend zijn, een verschillende ontstaansgeschiedenis hebben en zich op een ander ontwikkelings- en
uitvoeringsniveau bevinden. Hoewel de referentieschaalbenadering nog relatief jong is, is ze momenteel operationeel
en zijn er al verschillende casestudy’s. Effectwegstudies, van hun kant, behoren vooral tot het onderzoeksdomein,
maar zoals hieronder zal worden gepresenteerd, zijn er verschillende gedocumenteerde wegen beschikbaar en
gemakkelijk toepasbaar.

5.2 IMPLEMENTEREN VAN REFERENTIESCHAALBENADERINGEN
De referentieschaalbenadering kan uitgevoerd worden volgens de stappen die hieronder in Figuur 19 worden geïllustreerd. Sommige van deze stappen maken deel uit van de fase van de effectbeoordeling, maar andere behoren
tot eerdere stappen in het S-LCA-proces. Stappen met betrekking tot S-LCIA en de Inventarisatie-stap “Bepalen van
referentieschalen voor effectbeoordeling” worden hieronder toegelicht. Andere stappen komen al uitgebreid aan bod
in de corresponderende hoofdstukken.
Stap in Doel &
Reikwijdte

Stap in Doel &
Reikwijdte

Kiezen van
benadering voor
effectbeoordeling

Stap in Inventarisatie

Stap in Inventarisatie

Bepalen van de
reikwijdte van
de beoordeling
(stakeholders
subcategorieën
product-systeem,
stappen in de
levenscyclus)

Bepalen van
referentieschalen
voor
effectbeoordeling

Gegevens verzamelen

Stap in Interpretatie

Stap in S-LCIA

Stap in S-LCIA

Stap in S-LCIA

Presenteren en
interpreteren van de
resultaten

Definitieve weging
van de resultaten
(facultatief)

Toepassen van
activiteitvariabele
(facultatief)

Toetsing van de
gegevens aan de
referentieschaal

= Aggregatie en weging mogelijk

Figuur 19: Stappen met betrekking tot het effectbeoordelingsproces voor de Referentieschaalbenadering (Type I).
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KADER 10: GEBRUIK VAN S-LCA-GEGEVENSBANKEN VOOR UITVOERING VAN S-LCIA
S-LCA-databanken zoals SHDB en PSILCA kunnen een groot aantal stappen met betrekking tot het S-LCIA-proces
automatiseren, met behulp van generieke gegevens van nationale en internationale organisaties. De volgende
stappen uit Figuur 19 worden allemaal uitgevoerd tijdens een S-LCA-databankanalyse:
1. Bepalen van referentieschalen voor de effectbeoordeling; de databanken hebben een reeks vooraf vastgestelde referentieschalen voor elke effectsubcategorie in hun kader;
2. Gegevensverzameling; de bijbehorende software verzamelt gegevens voor het specifieke geval, waarbij
gebruik wordt gemaakt van generieke gegevens uit vooraf geselecteerde databanken of andere gegevensbronnen;
3. Beoordelen van de gegevens aan de hand van de referentieschaal; de databanken gaan over tot de beoordeling van de verzamelde gegevens aan de hand van de vooraf vastgestelde
referentieschalen;

4. Toepassen van een effectbeoordelingsmethode op de groep per subcategorie of effectcategorie en aggregerenvan de resultaten over de waardeketen met behulp van een activiteitvariabele;
5. Finale weging van de resultaten; de databanken passen een weging toe of geven de gebruikers de mogelijkheid om de weging toe te passen op de resultaten;
6. Presenteren van de resultaten; de databanken leveren enkele infografieken om de resultaten te presenteren. Sommige gebruikers geven er echter de voorkeur aan om de ruwe gegevens te gebruiken en hun eigen
infografieken voor Interpretatie te maken.
Zie voor meer informatie over het gebruik van databanken in S-LCA Hoofdstuk 4.

5.2.1 ALGEMENE RICHTSNOEREN VOOR DE ONTWIKKELING VAN REFERENTIESCHALEN
Voor elke gebruikte indicator moet een referentieschaal worden ontwikkeld en elk niveau van de schaal moet worden
gedefinieerd. Voor een optimale ontwikkeling is een grondige kennis nodig van de te beoordelen sector en geografie
(inclusief nationale wetgeving). Voortbouwen op vroegere studies en bestaande richtsnoeren wordt ook aanbevolen
- zie het einde van het hoofdstuk voor aanbevolen lectuur.

5.2.1.1 BEPALEN VAN REFERENTIESCHALEN
Referentieschalen worden gecreëerd tijdens de Inventarisatiefase. Dat is een cruciale voorbereidende stap met het
oog op gegevensverzameling voor Inventarisatie en met het oog op uitvoering van de effectbeoordeling.
Referentieschalen zijn ordinale schalen, meestal van 1 tot 5 niveaus, die elk overeenkomen met een prestatiere
ferentiepunt (PRP). PRP’s zijn drempels, doelen of doelstellingen die verschillende niveaus van sociale prestaties of
sociale risico’s bepalen, die het mogelijk maken om de omvang en het belang van de potentiële sociale effecten m.b.t.
organisaties in het productsysteem in te schatten. PRP’s zijn contextafhankelijk en vaak gebaseerd op internationale
normen, lokale wetgeving of beste praktijken uit de sector - normatieve referentiepunten - maar zoals hieronder zal
worden besproken, kunnen ze ook gebaseerd zijn op andere referentiepunten. Door relevante gegevens van inventarisatie-indicatoren te vergelijken met deze niveaus kan men kwalificeren of de verzamelde gegevens een negatieve
of een positieve prestatie (in verschillende mate tussen de twee polen) suggereren.
Referentieschalen kunnen oplopend zijn - bv. van negatieve naar positieve prestaties (zie Figuur 20), of aflopend - van
zeer laag risico tot zeer hoog risico op potentiële negatieve effecten (zie Figuur 21). Zij kunnen zowel negatieve als
positieve effecten al dan niet omvatten (zie Paragraaf 2.5 over positieve effecten).
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De niveaus kunnen met cijfers of met kleuren aangeduid worden. Referentieschalen met maar twee schaalniveaus
worden doorgaans toegepast om de aan- of afwezigheid van een effect weer te geven. Referentieschalen met maar
1 prestatiereferentiepunt worden enkel gebruikt wanneer de beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van een
verhoudingsbenadering (zie Paragraaf 5.2.2). Figuur 20 en Figuur 21 illustreren twee generieke referentieschalen.
Schaalniveau

Omschrijving

+2

Ideale prestaties. Beste van de klas

+1

Beter dan naleving

0

Naleving van lokale en internationale
wetten en/of sociale basisverwachtingen

-1

Net onder nalevingsniveau

-2

Ver onder nalevingsniveau

Figuur 20: Generieke oplopende referentieschaal, voor beoordeling van sociale prestaties.

Schaalniveau

Omschrijving
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld risico
Laag risico

Figuur 21: Generieke aflopende referentieschaal, voor beoordeling van sociale risico's.
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KADER 11: BEOORDELEN WE DE SOCIALE PRESTATIES OF HET SOCIALE RISICO?
Zoals in Paragraaf 2.3 aangegeven, zijn sociale prestaties de principes, praktijken en resultaten van de relaties
van bedrijven met mensen, organisaties, instellingen, gemeenschappen en samenlevingen in termen van de
doelbewuste acties van bedrijven ten aanzien van deze stakeholders en de onbedoelde externe effecten van
bedrijfsactiviteiten gemeten aan de hand van een bekende standaard (Wood, 2016). Onder sociaal risico verstaat
men de kans dat er door de activiteiten of zakelijke relaties van een onderneming nadelige sociale effecten voor
de stakeholders optreden en de gevolgen daarvan.
Vanuit een gegevensperspectief worden sociale prestaties vaak gemeten met bedrijfsspecifieke gegevens
(of nauwverwante proxy's), en sociale risico's vaak gemeten met generieke gegevens op sector-/landenniveau.
De term "risico" wordt dus gewoonlijk gebruikt bij gegevens die een lagere resolutie hebben en het dus niet mogelijk
maken om sociale prestaties te verifiëren, maar enkel wijzen op een algemeen risiconiveau voor schadelijke
en/of positieve sociale effecten. Sommige studies hebben resultaten voor zowel sociale prestaties als sociale
risico's, voor verschillende delen van het productsysteem. Het is over het algemeen nuttig om beide te hebben,
omdat het de prestaties contextualiseert. Zo is het hebben van "kinderarbeid"-vrije productieactiviteiten een
andere prestatie in landen en sectoren waar het risico laag is dan in landen en sectoren waar het risico hoog is.
Beoordeling van sociale risico's is een praktijk die wordt ondersteund door databanken. Zie Hoofdstuk 4 voor
meer informatie over databanken.

KADER 12: HOE REFERENTIESCHALEN VOOR POSITIEVE EFFECTBEOORDELING BEPALEN
Bij de beoordeling van positieve en negatieve effecten binnen hetzelfde kader rijst de vraag hoe de verschillende
gebruikte referentieschalen met elkaar in verband moeten worden gebracht en samengevoegd.
Bijvoorbeeld, bij het gebruik van verschillende oplopende referentieschalen (waarbij het bovenste niveau staat
voor ideale prestaties) om positieve en negatieve effecten te evalueren, hoe moet de waarde van de schaalniveaus
zich dan tot elkaar verhouden? Moet het bovenste niveau in elke schaal geassocieerd worden met dezelfde
numerieke waarde, als er voor de schalen een scoresysteem wordt gebruikt? Deze keuze heeft gevolgen als het
de bedoeling is dat het resultaat wordt geaggregeerd.
Bovendien is het de vraag of positieve en negatieve effecten elk aan een zijde van de nul (zijnde neutraal) moeten
komen, of dat beide positieve gehele getallen moeten zijn. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor de aggregatie,
want in het eerste geval is het mogelijk om tot een effect te komen dat de waarde nul heeft als het effect aan beide
zijden dezelfde orde van grootte heeft. Dit kan in sommige gevallen misleidend zijn, aangezien een negatief effect
voor een kwestie en een positief effect voor een andere van dezelfde omvang, niet noodzakelijkerwijs hetzelfde
is als helemaal geen effect. In het werk van Ekener et al. (2018) werd geprobeerd om een aantal van de kwesties
in de Richtlijnen die als positief werden beschouwd, maar die in de Richtlijnen negatief werden uitgedrukt, om te
keren, zodat de benadering voor alle positieve effecten op dezelfde manier wordt behandeld. Deze benadering
wordt ook gehanteerd in S-LCA-databanken.

84

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

5.2.1.2 SOORTEN PRESTATIEREFERENTIEPUNTEN
Er zijn zes hoofdtypes prestatiereferentiepunten voor referentieschalen. Referentiepunten kunnen:
1. ... gebaseerd zijn op specifieke normen, praktijken en beste praktijken. De referentieschalen worden dus
uitgedrukt om de normen, praktijken en beste praktijken te vertalen naar overeenkomstige niveaus, voor zover
van toepassing. De referentiewaarden kunnen kwalitatief (zie Figuur 22) of kwantitatief zijn;
2. ... gebaseerd zijn op normen, toepassingen, beste praktijk en de sociaaleconomische context van eenheidsprocessen. Dit is gebaseerd op dezelfde logica als hierboven, behalve dat het lagere niveau op de schaal in twee
niveaus is verdeeld: het hoogste niveau komt overeen met lagere prestaties in een gunstige sociaaleconomische
context, en het laagste niveau komt overeen met lage prestaties in een ongunstige sociaaleconomische context;
3. ... in hun generieke vorm gehouden worden, met andere woorden, de schaal wordt niet uitgewerkt - ze blijft
zoals in Figuur 20. Voor de beoordeling wordt gesteund op expertkennis om de inventarisatiegegevens te
beoordelen tegen de schaal. Het nadeel van deze schalen is dat ze minder transparant zijn;
4. ... gebaseerd zijn op vergelijkingen met het sectorgemiddelde/de sectormediaan of distributie. In dit geval
zal de focus van de beoordeling liggen op de wijze waarop de gegevens van het/de bestudeerde bedrijf/sector/land op mediaanbasis worden geplaatst ten opzichte van een sector-/landen-/wereldgemiddelde. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren door een gelijkmatige verdeling in kwartielen, die elk overeenkomen met een schaalniveau. De beoordeling staat dus in verhouding tot de prestaties/risico's van vergelijkbare peers, in plaats van
normatief te zijn;
5. ... gebaseerd zijn op een combinatie van specifieke normen EN positionering op een verdeling. Dit kan gebeuren
door de positie van de gegevens van het eenheidsproces (of de proxy ervan) te beoordelen in relatie tot een
gelijkmatige verdeling, maar door het nalevingsniveau (of de drempel tussen laag en middelhoog risico) af te
stemmen op een basisnorm (bv. de basisnormen van de Wereldbank voor sanitaire voorzieningen);
6. ... gebaseerd zijn op een combinatie van expertkennis EN gelijke delen van een verdeling. Dit kan gebeuren
door de positie van de gegevens van het eenheidsproces (of de proxy ervan) te beoordelen in relatie tot een
gelijkmatige verdeling, maar door het nalevingsniveau (of de drempel tussen laag en middelhoog risico) af te
stemmen met expertkennis.
De referentiepunten kunnen kwalitatief of kwantitatief van aard zijn. Ze kunnen ook een aggregatie zijn van
referentiewaarden/informatie, zoals geïllustreerd in de Figuur 22 hieronder.
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Referentieschalen

Relevante RP's

+2

Het bedrijf of de vestiging gaat in dialoog met de collectieve werknemersvertegenwoordiging
en neemt haar standpunten op in de managementbeslissingen.

2-3 en 5-6

+1

Het bedrijf of de vestiging erkent de collectieve vertegenwoordiging van georganiseerde
werknemers in de onderhandelingen.

2-3 en 5

0

Het bedrijf of de vestiging heeft een systeem om het beleid uit te voeren dat vrijheid van
vereniging en collectieve onderhandelingen toestaat
EN

2-3

er zijn geen incidenten vastgesteld waarbij het bedrijf of de vestiging de vrijheid van
vereniging en collectieve onderhandelingen van de werknemers in de weg staat.

-1

Er zijn incidenten vastgesteld die aantonen dat het bedrijf of de vestiging het recht van
werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen belemmert, maar er is
een correctief actieplan met een duidelijke tijdslijn voor voltooiing opgesteld
OF
het bedrijf of de vestiging heeft een beleid dat vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen toestaat, maar heeft geen systeem om dat beleid ook uit te voeren.

-2

Er zijn incidenten vastgesteld die aantonen dat het bedrijf of de vestiging het recht van
werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen belemmert, maar er
is geen correctief actieplan met een duidelijke tijdslijn voor voltooiing opgesteld.

4
of
1

-

Figuur 22: Voorbeeld van een referentieschaal met geaggregeerde referentiewaarden/informatie (Goedkoop et al.,
2018).

5.2.1.3 SCHAALNIVEAUS AANGEVEN MET OF ZONDER SCORES
Een belangrijk aspect bij het vaststellen van referentieschalen is beslissen of de schaalniveaus numerieke waardes
krijgen en zo ja, welke numerieke waarde elk niveau krijgt. Numerieke waarden maken het gemakkelijker om de
resultaten in de volgende stappen van de beoordeling samen te voegen. Maar er zijn ook een aantal beperkingen aan
verbonden, zoals hieronder wordt toegelicht. In wezen kunnen referentieschalen op drie manieren aangegeven worden:
1. Niet-numeriek, bijvoorbeeld met kleuren, letters of vinkjes. Dit soort resultaten kan gevisualiseerd worden door
middel van dashboards, heatmaps of verhalende beschrijvingen;
2. Met lineaire scores, waarbij elk schaalniveau overeenkomt met één (1) eenheidspunt boven het voorgaande
niveau; of
3. Met niet-lineaire scores, waarbij elk schaalniveau een aangepaste waarde krijgt, afhankelijk van de beoordeelde afstand tot de andere schaalniveaus. Deze laatste twee benaderingen kunnen gevisualiseerd worden met
behulp van staafdiagrammen, treemaps of spindiagrammen.
Op dit moment worden lineaire en niet-lineaire scores het vaakst gebruikt. Een voorbeeld van die laatste benadering
zijn de schalen in de risicokaarten van de SHDB-index voor sociale knelpunten, waarbij meer eenheidspunten worden
toegekend aan de zeer hoge en hoge risiconiveaus dan aan de lagere niveaus. De onderliggende waardekeuze van
deze schaal - op basis van een systematische herziening van de databank en beraadslaging van het expertenpanel - is
om de risiconiveaus numeriek te vergroten naarmate het risiconiveau toeneemt, om het grotere belang van hogere
risiconiveaus te vertalen. Kader 13 legt een proces uit voor het ontwikkelen van aangepaste scorewaarden op basis
van een waardeoordeel door experts.
Elk van deze benaderingen kan meer geschikt zijn voor verschillende studiedoelen. Zo kunnen niet-lineaire scores
het meest geschikt zijn voor een beoordeling van sociale knelpunten. Systematische benaderingen zijn waarschijnlijk
objectiever. Voorstanders van niet-lineaire scores stellen dat het toekennen van dezelfde eenheidswaarde voor elk
schaalniveau een arbitraire beslissing is, die niet noodzakelijkerwijs de werkelijke waarde van de beoordeelde sociale
prestaties/risiconiveaus weerspiegelt. Zij schuiven het idee naar voren om de eenheidswaarde van elk schaalniveau
specifiek te definiëren. Wat zegt dat een 'ideale prestatie', zoals voorgesteld op de generieke schaal in Figuur 20,
werkelijk 2 punten boven het nalevingsniveau waard is? Ook al gaat het om kleine getallen, samengeteld leiden ze
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tot verschillende resultaten wanneer onderzoekers de resultaten samenvoegen - de werkelijke numerieke afstand
tussen de schalen kan de interpretatie dus beïnvloeden 24. Bij lineaire scores is er echter een zekere voorspelbaarheid
mogelijk in de manier waarop de resultaten worden gepresenteerd, in een context waarin er geen consensus bestaat
over de waardecijfers die aan niet-lineaire scores kunnen worden toegekend.
Sommige onderzoekers stellen ook dat het toewijzen van numerieke waarden aan kwalitatieve schaalniveaus problematisch is en geven resultaten daarom liever niet-numeriek weer. Die keuze houdt echter in dat aggregatie van
resultaten niet mogelijk is, waardoor studies complexere en omvangrijker resultaten krijgen - maar aantoonbaar getrouwer zijn aan wat er wordt beoordeeld. Raadpleeg het werk van Arvidsson (2019) voor een overzicht van dit debat.
Op dit moment zijn er dus meerdere manieren om schaalniveaus aan te geven. Het is de verantwoordelijkheid van
de onderzoeker om transparant te communiceren over de gekozen benadering, en de inherente beperkingen van
elke benadering te integreren in de grenzen van hun onderzoek.

KADER 13: NIET-LINEAIR SCORESYSTEEM VOOR S-LCA OP BASIS VAN EEN WAARDEOORDEEL DOOR EXPERTS
Om verder te gaan dan de vereenvoudigde aanname van lineariteit bij het vertalen van de kwalitatieve niveaus
A tot D in een numerieke prestatiescore, hebben Do Carmo et al. (2017) een aanpak voorgesteld die gebaseerd
is op het waardeoordeel van S-LCA-deskundigen. Voor elke indicator van de effectsubcategorie wordt aan de
S-LCA-deskundigen gevraagd om de ordinale classificatieniveaus (A, B, C en D) in een kardinale 0-10-schaal te
plaatsen, rekening houdend met de beschrijving van de verstrekte indicatoren. Het is mogelijk om voor deze
oefening andere schalen te gebruiken (bijvoorbeeld [-10; 10]).
Als gevolg daarvan worden voor elke indicator van de effectsubcategorie de numerieke scores genormaliseerd
en wordt voor elk van de A-D-classificatieniveaus een gemiddelde waarde verkregen die representatief is voor de
S-LCA-deskundigengroep. Door interpolatie van de gemiddelde waarden zijn er drie mogelijke waardefunctievormen
voor de scores van de kwalitatieve niveaus: lineair, concaaf en convex. De eerste is de vorm die momenteel in
S-LCA-studies wordt gebruikt. Voor deze vorm wordt aangenomen dat de afstanden tussen de prestatieniveaus
gelijk zijn, wat betekent dat de scores van de niveaus lineair toenemen. De tweede is concaaf: de nalevingsdrempel
geeft een hogere score ten opzichte van de lineaire vorm. In de convexe vorm, ten slotte, geeft de nalevingsdrempel
een lagere score ten opzichte van de lineaire vorm. Deze benadering kan ook gebruikt worden voor het beschouwen
van vertegenwoordigers of beleidsmakers van stakeholders. De auteurs merken op dat de scores van deze
benadering niet voor alle gevallen kunnen worden veralgemeend en dat de voorgestelde benadering voor elk
onderzoek moet worden aangepast.

Fase II:
Bepalen van aangepaste
waardefuncties voor de scores

Fase I:
Bepalen van kwalitatieve niveaus

Fase III:
Bepalen van aangepast scoresysteem voor
elk niveau van elke subcategorie-indicator

Genormaliseerde score

1.00

A: omschrijving

A: genormaliseerde score

B: omschrijving

B: genormaliseerde score

C: omschrijving

C: genormaliseerde score

D: omschrijving

D: genormaliseerde score
0.00

D

C

B

A

Classificatieniveaus
Concave Vorm

Lineaire Vorm

Convexe Vorm

Figuur 23: Niet-lineair scoresysteem, in dit geval gebaseerd op de benadering met 4 niveaus van Do Carmo et
al. (2017).

24 In zekere zin is de keuze van de score gebaseerd op de waarde en zal deze meer belang toekennen aan de ene score dan aan andere.
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5.2.2 BEPALEN VAN PRESTATIE-INDICATOREN TER VOORBEREIDING VAN DE GEGEVENSVERZAMELING
Na de ontwikkeling van de referentieschalen is het nuttig om een lijst te maken van de prestatie-indicatoren die in
elk van de schaalniveaus worden gemobiliseerd, d.w.z. een schaalniveau kan gebaseerd zijn op de uitkomst van
niet slechts één maar verschillende prestatie-indicatoren. Prestatie-indicatoren (PI’s) zijn kwantitatieve of kwalitatieve aanduidingen van prestaties. Zij liggen aan de basis van elk van de in de referentieschalen opgenomen
prestatiereferentiepunten (Goedkoop et al., 2018). Een duidelijk opgestelde lijst met prestatie-indicatoren die aan
een referentieschaal zijn gekoppeld, helpt om: 1) de nauwkeurigheid van een referentieschaal iteratief te verbeteren;
en 2) duidelijkheid te verschaffen over het soort gegevens dat voor de inventarisatie moet worden verzameld, om
vervolgens de inventarisatiegegevens te kunnen vergelijken met de vastgestelde referentieschalen. Onderstaande
Figuur 24 toont de PI’s die gekoppeld zijn aan de referentieschaal in Figuur 22.

Prestatie-indicatoren

1

Het bedrijf of de vestiging heeft een beleid dat vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
toestaat.

2

Het bedrijf of de vestiging heeft een systeem om het beleid uit te voeren dat vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen toestaat.

3

Er zijn geen aanwijzingen dat het bedrijf of de vestiging/het management disciplinaire maatregelen heeft
genomen tegen werknemers die zich collectief organiseren.

Soort gegevensbronnen

Voorbeeld

Nieuws
Ngo-verslagen

Het management van de vestiging heeft disciplinaire maatregelen
genomen tegen werknemers die zich collectief organiseren.

Sociale media

4

Er zijn incidenten vastgesteld die aantonen dat het bedrijf of de vestiging het recht van werknemers op
vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen belemmert, en er is een correctief actieplan met
een duidelijke tijdslijn voor voltooiing opgesteld.

5

Het bedrijf of de vestiging erkent de collectieve vertegenwoordiging van georganiseerde werknemers in
de onderhandelingen.

6

Het bedrijf of de vestiging gaat in dialoog met de collectieve werknemersvertegenwoordiging en
neemt haar standpunten op in de managementbeslissingen.

Figuur 24: Prestatie-indicatoren gekoppeld aan de referentieschaal in Figuur 22, waarin de gegevens worden afgezet
tegen de referentieschaal (Goedkoop et al., 2018).

In deze stap kan de onderzoeker de inventarisatiegegevens beoordelen aan de hand van de referentieschalen.
In deze benadering wijzen we de inventarisatiegegevens toe aan een referentieschaal. Het daaruit voortvloeiende
interpreteerbare resultaat is een schaalniveau (bv. het sociale risico van dwangarbeid is +1 (één niveau boven het
nalevingsniveau);
Het houdt in dat de inventarisatiegegevens worden gekoppeld aan het overeenkomstige niveau van de referentieschaal.
Het kan worden toegepast op kwalitatieve of kwantitatieve referentieschalen. Hieronder staat een vereenvoudigde
illustratie van een beoordeling met deze benadering.
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Met deze referentieschaal...

En deze inventarisatiegegevens...

Niveaus / kleuren Prestatiereferentiepunt

1

Loon boven het menswaardige inkomen

0

Loon dat overeenkomt met een
menswaardig inkomen ($X / maand voor
deze geografische locatie)

-1

Loon onder het menswaardige inkomen

Is het resultaat voor deze beoordeling...

Referentieschaalniveau '0'
of
kleur

Gemiddeld arbeidersloon
in de fabriek:
$X / maand

Kan er als beoordeeld worden...

De inventarisgegevens
komen overeen met
referentieschaalniveau '0'.

Figuur 25: Vereenvoudigde illustratie van een beoordeling met deze benadering.
Er kunnen andere benaderingen worden ontwikkeld om de gegevens aan de hand van de referentieschaal te beoordelen.

5.2.3 AGGREGATIE EN WEGING
Aggregatie 25 en weging kunnen op veel momenten in de effectbeoordelingsfase voorkomen. Ze zijn inherent aan
de S-LCA-methode. Ze kunnen worden toegepast om indicatoren te aggregeren tot sociale subcategorieën, maar
ook om een reeks prestaties op stakeholderniveau te produceren, de resultaten van subcategorieën te aggregeren
tot effectcategorieën of tot één algemene score. Dezelfde technieken die hier worden beschreven, gelden voor alle
aggregatiestappen.
Vooral in S-LCIA is aggregatie een manier om verschillende elementen te combineren en complexe fenomenen te
synthetiseren om zo tot een beter begrip te komen, en voor het communiceren van de resultaten. Als zodanig impliceert
het de constructie van een enkele, mogelijk synthetische, score met twee of meer subcomponenten. Enkelvoudige
indexen of scores zijn een krachtige tool om multidimensionale informatie te combineren en samen te vatten.
Het wordt aanbevolen om positieve en negatieve effecten niet te aggregeren, omdat effecten zich voordoen op het
niveau van individuen of groepen van individuen, en de positieve effecten de negatieve effecten dus niet compenseren. De resultaten naast elkaar presenteren is aanvaardbaar. Indien ondanks de voorgaande argumenten geaggregeerde resultaten nodig zijn, moeten de positieve en negatieve effecten, met het oog op transparantie, ook apart
gerapporteerd worden.
Aggregatie van resultaten moet altijd zeer zorgvuldig gebeuren om verkeerde interpretaties en een verlies van context
te voorkomen. Dit geldt ook voor het aggregeren van resultaten van stakeholdergroepen, omdat het locatieafhankelijke aspect van de resultaten belangrijk is - vooral wanneer de toeleveringsketen mondiaal is. Wanneer bijvoorbeeld
resultaten voor werknemers of gemeenschappen in een bepaald deel van de wereld worden samengevoegd met
die voor werknemers of gemeenschappen in andere delen van de wereld (toeleveringsketens zijn vaak mondiaal),
gaat de context van de resultaten verloren. Bij aggregatie van referentieschalen wordt aangenomen dat een score
van min 2 twee keer zo slecht is als een score van min 1, en dat plus 2 twee keer zo goed is als plus 1, wat enigszins
kunstmatig is. Dit moet in het achterhoofd gehouden worden door voldoende gewicht toe te kennen, zoals in de
volgende paragrafen wordt uitgelegd.
Aggregatie vereist weging om de prestaties op effectindicator-/subcategorieniveau weer te geven.
25 M
 erk op dat aggregatie een gebruikelijke procedure is in de context van zakelijke besluitvorming, omdat het moeilijk kan zijn om een beslissing te nemen op basis van de complexe
informatie die de levenscyclusbenadering oplevert. Ekener-Petersen en Moberg (2013) stellen echter dat aggregatie leidt tot een verlies van gedetailleerde informatie, en de
onzekerheid bij het definiëren van wegingsfactoren benadrukt.
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Concreet staat weging in S-LCA voor het toewijzen van het relatieve belang (of de bijdrage) van elke indicator aan
de prestaties van een specifieke effectsubcategorie. 26
Wanneer gewichten niet gedefinieerd zijn of dezelfde waarde hebben, worden alle indicatoren geacht even relevant
te zijn.
Tijdens de weging past de onderzoeker gewichten (waarden) toe op de resultaten van de inventarisatie, de effectsubcategorie of de stakeholdercategorie, om het relatieve belang ervan te weerspiegelen.
KADER 14: WEGING - DEFINITIE
Tijdens de weging past de onderzoeker gewichten (waarden) toe op de resultaten van de inventarisatie, de
effectsubcategorie of de stakeholdercategorie, om het relatieve belang ervan te weerspiegelen. Zo zullen
effectcategorieën/-subcategorieën die belangrijker worden geacht een groter gewicht krijgen, zodat de bijbehorende
resultaten een hogere bijdrage aan de eindresultaten leveren. Er zijn verschillende benaderingen om de waarden van
de gewichten te bepalen in S-LCA. Ze zijn echter allemaal - zelfs impliciete weging - afhankelijk van waardekeuzes
en kunnen mettertijd veranderen.
Resultaten worden in alle S-LCA-studies gewogen. Ook wanneer de stap formeel wordt weggelaten, wordt er nog
steeds een impliciete vorm van weging toegepast, aangezien alle bijdragende indicatoren geacht worden even
relevant te zijn. De weging gebeurt vaak in combinatie met een aggregatie van de resultaten.
Weging moet altijd op een transparante manier gebeuren. Als er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan
de weging een bron van verwarring zijn en vragen oproepen in plaats van de interpretatie te vergemakkelijken.
En dus moet er informatie verstrekt worden door de volgende vragen te beantwoorden:
• Zijn de gewichten gebaseerd op een specifiek kader?
• Gebeurde de weging door stakeholders die door het productsysteem worden beïnvloed of door S-LCA-experts?
• Welke methode werd gebruikt voor de weging?

Resultaten van een referentieschaal kunnen tot een resultaat van een effectcategorie of -subcategorie geaggregeerd
worden via verschillende benaderingen, die elk een andere soort weging impliceren. Hieronder worden de meest
voorkomende benaderingen gegeven:

26 M
 erk op dat dit enkel voor S-LCA geldt. In andere (sociale effect)beoordelingsmethodes kan weging ook met andere bedoelingen gebruikt worden, bv. om redundantie van gegevens
te beperken.
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Tabel 14: Benaderingen voor de weging.
Benadering voor de weging en beschrijving

Voor- en nadelen, 'Wanneer toepassen' en 'Hoe toepassen'

Gelijke weging

Voordelen: Eenvoudig, makkelijk te communiceren.

Alle indicatorresultaten krijgen hetzelfde gewicht.

Nadelen: Geeft een vals gevoel van neutraliteit.
Wanneer toepassen: Wanneer alle indicatoren even robuust en
relevant worden geacht.
Hoe toepassen: In geval van numerieke resultaten: niets doen.
In geval van niet-numerieke resultaten: bepaal het gemiddelde
resultaat op basis van observatie van resultaten.

Meest robuuste indicatoren krijgen prioriteit
De meest robuuste en relevante indicatoren krijgen een groter
gewicht dan de andere in de aggregatie (criteria kunnen zijn:
actualiteit, robuustheid van de gegevensbron, resolutieniveau
(Beaulieu et al., 2014)).

Voordelen: De resultaten zijn gebaseerd op de meest robuuste
en relevante indicatoren, en omvatten een bepaalde mate van
triangulatie.
Nadelen: Bij het definiëren van wat robuustheid en relevantie
inhoudt, kan enige subjectiviteit een rol spelen, wat een zekere
vooringenomenheid inhoudt.
Wanneer toepassen: Wanneer indicatoren niet even robuust
en relevant worden geacht. Het is belangrijk om duidelijk te
documenteren hoe robuustheid en relevantie wordt bepaald.
Hoe toepassen: In geval van numerieke resultaten: i)
vermenigvuldig elk numeriek resultaat met het (op basis van
robuustheid of relevantie) toegekende gewicht; (vergeet niet dat
geen gewicht toekennen gelijk is aan het toekennen van een
gewicht van 1).

Expert- of stakeholderwaarden
Gewichten worden gedefinieerd op basis van bestaande kaders
(bv. de Agenda voor waardig werk van de ILO, de gedragscode
van het bedrijf) of op basis van voorkeuren van stakeholders,
productgebruikers of vooraf gedefinieerde waarden van
het stakeholderprofiel, aan de hand van een proces van
stakeholderbetrokkenheid.
*Zelden toegepast op dit type van aggregatie.

Voordelen: Biedt de mogelijkheid om meningen van
stakeholders te integreren bij het bepalen van het relatieve
belang van indicatoren binnen subcategorieën. Kan de
volledigheid en relevantie van de resultaten vergroten.
Nadelen: De structuur en kwaliteit van het proces van
stakeholderbetrokkenheid kan de resultaten sterk beïnvloeden.
Kan tijdrovend zijn bij gebruik van enquêtes, focusgroepen of
Delphi-panels.
Wanneer toepassen: Wanneer het relevant is om gewogen
resultaten te presenteren voor de context.
Hoe toepassen: In geval van numerieke resultaten:
i) vermenigvuldig elk numeriek resultaat met het via
stakeholderbetrokkenheid toegekende gewicht (vergeet niet dat
geen gewicht toekennen gelijk is aan het toekennen van een
gewicht van 1).

Slechtere prestaties krijgen prioriteit
Een gewicht van '1' wordt toegekend aan de slechtst presterende
indicator en een gewicht van '0' aan alle andere indicatoren. Dit
betekent dat de resultaten voor de effectsubcategorie gelijk zijn
aan de slechtere vastgestelde prestaties.

Voordelen: De resultaten van de effectsubcategorieën
verwateren gedocumenteerde negatieve prestaties/risico's van
indicatoren niet.
Nadelen: Kan een minder evenwichtig beeld geven van de
resultaten van de effectsubcategorieën, aangezien er minder
triangulatie is.
Wanneer toepassen: Wanneer alle indicatoren even robuust
en relevant worden geacht. Relevant wanneer het doel van
de beoordeling is om ervoor te zorgen dat er geen negatieve
prestaties worden gemist.
Hoe toepassen: In geval van numerieke resultaten: i) ken een
gewicht '1' toe aan de slechter presterende indicatoren en
een gewicht '0' aan alle andere indicatoren; ii) vermenigvuldig
elk numeriek resultaat met het via stakeholderbetrokkenheid
toegekende gewicht; iii) pas het gewogen rekenkundige of
geometrische gemiddelde toe (vergeet niet dat geen gewicht
toekennen gelijk is aan het toekennen van een gewicht 1).

Alvorens te aggregeren en te wegen is het van essentieel belang dat alle resultaten in dezelfde eenheid worden
uitgedrukt, om een combinatie van verschillende eenheden te vermijden. De eenheden kunnen bijvoorbeeld worden
omgezet in punten.
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Het is belangrijk op te merken dat de gegevens vóór weging beschikbaar moeten blijven met het oog op de transparantie
van het onderzoek.
Verschillende gewichtsets kunnen leiden tot verschillende geaggregeerde resultaten. Op dezelfde manier kunnen
verschillende technieken bij het aggregeren tot verschillende conclusies leiden.
De diversiteit in waardeoordelen van personen die - al dan niet - betrokken zijn bij een proces van stakeholderbetrokkenheid, weerspiegelt de effectieve verschillen in waarden tussen groepen in de samenleving, wat waarneembaar is
in een transparant wegingsproces. Wanneer dit relevant is voor het Doel en de Reikwijdte, kunnen parallelle wegingen
op basis van verschillende waardesets gebruikt worden om bijvoorbeeld verschillende stakeholderprofielen tegenover
elkaar af te zetten (Ekener et al., 2018).
Wanneer er weging wordt toegepast, moet men letten op mogelijke vertekening door de manieren waarop waarden
werden verkregen: hoe data werd bekomen, hoe de PRP-schalen werden gedefinieerd; het gebruikte scoretype en of/
hoe onzekerheid werd aangepakt. Een grote hoeveelheid literatuur over gedragseconomie stelt voor om de onderzoekstechnieken te verbeteren, teneinde systematische vertekeningen veroorzaakt door de contextuele en informatieve
setting van de waardering te controleren en aan te passen. Een belangrijk voorbeeld is dat van het ‘endowment effect’
(ook verliesaversie genoemd), waardoor zaken die als verlies worden gekaderd een groter gewicht krijgen dan zaken
die als winst worden gekaderd. Een ander voorbeeld is schaalverandering, waarbij grote eenmalige effectgevallen
(rampen) mogelijk systematisch een groter gewicht krijgen dan hetzelfde effect over een grotere ruimte of tijd, hoewel empirische studies die systematisch deze vertekening bestuderen, aantonen dat experts en leken niet bepaald
afkerig zijn van rampen. Door dergelijke vertekeningen expliciet te maken, is het mogelijk om ze aan te passen.

5.2.4. BENADERINGEN VOOR EFFECTWEGEN
Een andere soort benadering die beschikbaar is voor S-LCA-onderzoekers, is die van de effectwegbeoordeling.
Effectwegbeoordelingen (IP-beoordelingen) zijn doorgaans gebaseerd op sociale mechanismen (zie Kader 15).
De effectweg behoort ook tot een bepaalde effect(sub)categorie. In tegenstelling tot RS-beoordelingen hebben IP-beoordelingen geen sterke focus op stakeholdergroepen (effecten op werknemers werden tot nu toe meestal in studies
opgenomen), maar proberen ze aan de hand van middelpunt- en/of eindpuntindicatoren algemene maatstaven/
waarden te geven voor geselecteerde sociale effecten. 27 Middelpuntindicatoren verwijzen naar effecten halverwege
de oorzaak-gevolgketen, terwijl eindpuntindicatoren het effect aan het einde van de oorzaak-gevolgketen weergeven, zoals in de volgende paragraaf wordt uitgelegd. Daarvoor moeten de sociale mechanismen en bijbehorende
inventarisatie-indicatoren gedefinieerd worden die leiden tot middelpunt- en eindpunteffecten. In het algemeen kan
er zowel naar negatieve als positieve effecten gekeken worden, hoewel het eerste wellicht gebruikelijker is. Hoewel
er geen specifieke benaderingen zijn voor de beoordeling van positieve sociale effecten in IP-studies, zijn ze in sommige studies impliciet opgenomen (zoals het ‘aantal verloren gezonde levensjaren’ of ‘Disability-Adjusted Life Year’
(DALY)). Bovendien kunnen sommige resultaten van effectindicatoren zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van
hun grootte op een spectrum (bv. Fair Wage Equivalents - lonen kunnen ofwel zeer oneerlijk (negatief) of volkomen
eerlijk (positief) zijn).

27 E
 en kritische reflectie op deze praktijk kan aangehaald worden met een citaat uit Dreyer et al., 2006: “Effecten op stakeholders. De relaties van stakeholders van een bedrijf zijn zeer
specifiek en kunnen vrij complex zijn, wat het moeilijk maakt om op basis daarvan een algemeen effectmodel voor mensen te maken.”
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KADER 15: SOCIALE MECHANISMEN IN S-LCIA - MET BETREKKING TOT DE E-LCIA-BENADERING
Om de sociale gevolgen in een effectwegbeoordeling te bepalen, moeten de sociale mechanismen geïdentificeerd
worden die de oorzaak-gevolgketens beschrijven. Sociale mechanismen kunnen informatie geven over het relatieve
belang van activiteiten en gevolgen binnen sociale of sociaaleconomische overwegingen (Vanclay, 2002).
In overeenstemming met ISO 14044 (2006) moeten de sociale mechanismen in S-LCA vertegenwoordigd
worden door sociale-effectcategorieën, effectcategorie-indicatoren en karakteriseringsmodellen 1.
Daarvoor worden inventarisatieresultaten gekoppeld aan effectcategorieën (doorgaans beschreven als de
middelpunteffectcategorieën) en categorie-eindpunten (meestal beschreven door eindpunteffectcategorieën)
(JRC, 2010). Figuur 26 geeft een voorbeeld van een levenscyclusanalyse die duurzaamheid en al zijn drie pijlers
omvat (Life Cycle Sustainability Assessment; LCSA), inclusief S-LCA.

Inventarisatieindicator

Effect (tussentijds- of
middelpuntniveau)

Karakterisering

Uitstoot (bv. S02)

Karakterisering /
Aggregatie

Verzuring
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Beschermingsgebied

Verlies van
biodiversiteit

Kwaliteit van het
ecosysteem

Sociale gelijkheid

Sociaal welzijn

Economisch succes

Economische
stabiliteit

??

Eerlijk loon

Karakterisering

Levenscycluskost

Effect (schade- of
eindpuntniveau)

??

Winst

Figuur 26: Voorbeelden van effectwegschema’s voor LCSA (naar Neugebauer 2016).
Nadat de inventarisatieresultaten in effectcategorieën (bv. kinderarbeid) zijn ingedeeld, is karakterisering nodig
om de inventarisatieresultaten te vertalen naar een waarde voor een effectindicator op middelpuntniveau
(bv. verlies in opleiding) of eindpuntniveau (bv. verlies in welzijn) (ISO 14044, 2006). Soortgelijke benaderingen
werden al gesuggereerd door Hunkeler (2006), Weidema (2006) en andere auteurs. Karakterisering gebeurt op
basis van wetenschappelijke bevindingen volgens identificeerbare mechanismen, reproduceerbare empirische
waarnemingen of internationale overeenkomsten.
1 K
 arakteriseringsmodellen worden gewoonlijk opgevat als een kwantitatieve manier om inventarisatie-indicatoren om te zetten in categorie-indicatoren, d.w.z. sociale effecten,
die sociale, milieugerichte of economische mechanismen weerspiegelen (ISO, 2006b; Neugebauer, 2016).

5.2.5 ALGEMENE STRUCTUUR IN IP S-LCIA
De ontwikkeling van een IP S-LCIA-methode gebeurt meestal, net als bij E-LCIA, door het koppelen van inventarisatiegegevens die een karakteriseringsstap ondergaan, wat resulteert in middelpunt- en of eindpunteffectindicatoren.
Met andere woorden, de effectweg koppelt de sociale activiteit/stressoren die worden weergegeven door middel
van inventarisatie-indicatoren (of sociale oorzaken) aan effectindicatoren op (verschillende) tussenstappen op
de sociale effectweg en aan een eindschade die betrekking heeft op het sociale Gebied van Bescherming (GvB)
(zie Figuur 27, Kader 16 en Kader 17). Daarom kan de koppeling indirect gebeuren via middelpuntindicatoren, maar
soms ook direct van inventarisatieniveau naar sociaal eindpunt.
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Figuur 27: Illustratie van het sociale effectwegschema dat van toepassing is op type II S-LCA. Zie Figuur 4 en de
hoofdtekst voor voorbeelden van middelpunt- en eindpuntindicatoren.

KADER 16: DE LOGICA VAN MIDDELPUNT- EN EINDPUNTCATEGORIEËN VAN E-LCA TOT S-LCA (NAAR NEUGEBAUER, 2016)
In methodes die op levenscyclus zijn gebaseerd, moeten effectcategorieën de volledige effectweg bestrijken
door inventarisatie-indicatoren, middelpunt- en eindpuntcategorieën te integreren (Bare et al., 2000; JRC,
2010). Inventarisatie-indicatoren kunnen worden gedefinieerd als eenvoudige variabelen (bv. werkuren), terwijl
middelpunteffectindicatoren beschouwd worden als parameters in het (sociale) mechanismenetwerk (Bare et
al., 2000). Eindpunteffectindicatoren worden dan opgevat als meeteindpunten die de schadeniveaus aan het
Gebied van Bescherming bepalen (Jolliet et al., 2004).

KADER 17: HET GEBIED VAN BESCHERMING (GVB) VAN S-LCA EN OVERLAPPING MET DE EFFECTEN VOOR DE MENSELIJKE
GEZONDHEID BINNEN E-LCA)
Het GvB van S-LCA wordt meestal beschouwd als sociaal of menselijk welzijn, d.w.z. geluk. Als ook menselijke
gezondheid in aanmerking wordt genomen, kan dit samen Totaal Sociaal en of Menselijk Welzijn worden genoemd,
waarin zowel gezondheid als geluk vervat liggen. Met menselijke gezondheid als GvB is er sprake van overlapping
tussen S-LCA en E-LCA, aangezien die laatste ook de gezondheid van de mens bestrijkt. S-LCA richt zich echter
vooral op praktijken, resultaten en effecten met betrekking tot gezondheid en veiligheid, terwijl E-LCA zich richt
op milieugerichte gezondheid (bv. verontreinigende stoffen). Al kan ook daar sprake zijn van overlapping (bv.
verontreinigende stoffen op de werkvloer).
Gezien de recente ontwikkeling van de Effectwegbenadering geeft dit deel een huidige stand van zaken, inclusief
richtsnoeren voor de uitvoering van IP S-LCIA.
Wanneer we het over IP S-LCIA hebben, verwijzen we normaal gesproken naar benaderingen met de volgende vier
typische kenmerken:
1. Inclusie van inventarisatie- en effectindicatoren (deel van D&R en de S-LCI);
2. Definitie en gebruik van karakteriseringsmodellen die leiden tot effectindicatoren;
3. Beschrijving van effectwegen die vervolgens worden gekwantificeerd met behulp van karakteriseringsmodellen;
4. Aanwezigheid van correlaties en/of oorzakelijke verbanden tussen sociale activiteiten/stressoren 28 en sociale
effecten, die de effectwegen en modellen vorm geven.
Hieronder wordt uitgelegd wat we verstaan onder een effectweg (zie Paragraaf 5.2.6) en delen we de onderliggende
methodologische keuzes in vier hoofdgroepen in. Zie ook het werk van Sureau et al. (2019) voor een overzicht van
soorten Effectwegbenaderingen. In de volgende paragraaf worden specifieke richtsnoeren gegeven over ‘hoe een
effectweg te creëren’, en in de volgende paragrafen over ‘hoe (inventarisatie- en) effectindicatoren te definiëren’,
en ‘hoe karakteriseringsmodellen te ontwikkelen/gebruiken’.
28 Soms ook sociale oorzaken, sociale factoren of sociale stressoren genoemd - zie bijvoorbeeld het werk van Hunkeler (2006).
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5.2.6 WAT IS EEN EFFECTWEG?
Het belangrijkste doel binnen de IP S-LCIA is het beoordelen en modelleren van relaties tussen de oorzaak (sociale
activiteiten/stressoren (die het gevolg kunnen zijn van de activiteit van een bedrijf)) en hun effect. Dit gebeurt meestal
door het creëren van wat wij effectwegen noemen. Die effectwegen in IP S-LCIA kunnen kwalitatief en kwantitatief
worden gecreëerd.

5.2.6.1 KWALITATIEVE EFFECTWEGEN
Kwalitatieve effectwegen bestrijken sociale thema’s/categorieën en dragen bij aan de definitie van effectindicatoren
en karakteriseringsmodellen om de onderlinge relaties van sociale fenomenen met de gedefinieerde gebieden van
bescherming (bv. sociaal welzijn) te verklaren (zie Figuur 28).
Gebied van Bescherming
bv. Sociaal of menselijk
welzijn
Tussentijds
effectniveau sociale middelpunteffecten

Niveau van schade/
voordeel - sociaal
eindpunt effecten

Bedrijfsactiviteit - (productgerelateerde) Inventarisatiegegevens

Figuur 28: Schema van kwalitatieve effectwegen die de activiteit van het bedrijf koppelen aan sociale middel- en
eindpunten (naar Dreyer et al., (2006)).

Deze kwalitatieve effectwegen identificeren doorgaans sociale thema’s/categorieën die belangrijk (bv. Eerlijke
lonen) of zorgwekkend (bv. kinderarbeid) zijn. De beschreven effectwegen combineren vaak de bevindingen van
verschillende disciplines van sociale en natuurwetenschappen 29. De effectwegen maken het mogelijk om sociale
thema’s/categorieën te koppelen aan sociale activiteiten (of vice versa) en kunnen ook een link leggen naar sociale
uitdagingen. De bevindingen kunnen bijdragen aan het verklaren van onderliggende sociale verbanden. Terwijl dit
alles kan leiden tot theoretische onderlinge verbanden, kan het ook dienen als voorwaarde voor goed onderbouwde
effectwegen (zie Figuur 29).

29 W
 e verwijzen hier naar casestudy’s die werden uitgevoerd op specifieke locaties en/of specifieke thema’s, zoals kinderarbeid, en erop gericht waren “echte” omstandigheden te
bestuderen.
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Figuur 29: Rol van verschillende disciplines voor het creëren van sociale effectwegen.

5.2.6.2 ALGEMENE INDICATORKADERS VOOR GESELECTEERDE SOCIALE MIDDEL- EN/OF EINDPUNT
EFFECTCATEGORIEËN: VOORBEELD VAN KWALITATIEVE EFFECTWEGEN
Een voorbeeld van kwalitatieve effectwegen is de ontwikkeling van indicatorkaders. Het belangrijkste doel is het
onderzoeken van bredere sociale verbanden die vaak betrekking hebben op een specifiek sociaal thema en/of productlevenscyclus en het suggereren van eerste pogingen tot berekening/kwantificatie (Dreyer et al., 2006; Jørgensen
et al., 2010; Neugebauer et al., 2014; Neugebauer et al., 2017).
Indicatorkaders die geselecteerde sociaal belangrijke of zorgwekkende thema’s beschrijven (bv. eerlijke lonen of
kinderarbeid) zijn gericht op het uitwerken van onderlinge relaties met andere sociale thema’s, de bredere samenleving (ook beschouwd als de gootsteen van potentiële sociale effecten) en/of de activiteit van het bedrijf (beschouwd
als de potentiële oorzaak van sociale effecten). Daarom worden doorgaans sociale middel- en/of eindpunteffectindicatoren gedefinieerd. Die kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn, of een mengeling van beide. Bevindingen
uit sociaal-wetenschappelijk, economisch en sociaaleconomisch onderzoek, soms zelfs filosofische of psycholo
gische waarnemingen, helpen bij het vaststellen van de eerste kwalitatieve oorzaak-gevolgrelaties op een effectweg
(zie Paragraaf 5.2.6).
Beoordelingen worden doorgaans verdeeld in kwalitatieve en kwantitatieve stappen en uitgevoerd door (zie ook
Figuur 30): 30
1. Selectie van een sociaal thema dat belangrijk of zorgwekkend is (bv. eerlijke lonen, onderwijs of kinderarbeid)
- onderdeel van de D&R-fase;
2. H
 et categoriseren van het sociale thema op middel- of eindpuntniveau door gebruikelijke classificaties te
hanteren of nieuwe te definiëren m.b.t. effectindicatoren en/of schadecategorieën (zie Kader 16) - onderdeel
van de S-LCI;
3. Het ontwikkelen van de effectweg door middel van waarnemingen en bevindingen uit verschillende disciplines
(zie Paragraaf 5.2.6) - iteratieve stap in de beoordeling;
30 Let op, de grijs gemarkeerde onderdelen worden hier voor de volledigheid vermeld, maar behoren tot de D&R- en/of S-LCI-fase van de beoordeling.

96

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

4. H
 et creëren van de inventarisatie door de gedefinieerde effectweg te volgen en ook de respectievelijke levens
cyclus in aanmerking te nemen - onderdeel van de S-LCI;
5. H
 et uitvoeren van de karakteriseringsstap, bestaande uit van deze drie:
I. nieuw ontwikkelde eigen karakteriseringsmodellen 31;
II. karakteriseringsmodellen (zoals bv. gepresenteerd in de volgende paragrafen); of
III. casusspecifieke karakteriseringsmodellen, zoals bv. gesuggereerd door Neugebauer et al., 2017 (zie Kader 18);
6. Het potentiële sociale effect berekenen, bv. Eerlijke loonequivalenten (zie Kader 18).
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Figuur 30: Voorbeeld van een procedure voor het creëren van algemene indicatorkaders in IP S-LCIA (onderdelen
met titels eronder behoren tot eerdere S-LCA-fasen).

31 E
 r kan geen voorbeeld gegeven worden van een procedure die overal van toepassing is, maar we stellen voor om te focussen op bestaande karakteriseringsmodellen. Merk op dat
voor kwalitatieve beoordelingen tot nu toe geen karakterisering in de IP S-LCIA is voorgesteld.
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KADER 18: AFSTAND-TOT-DOELKARAKTERISERING IN IP S-LCIA TEGEN DE ACHTERGROND VAN EEN EFFECTWEG - VOORBEELD VAN HET EERLIJKE LOON (VOLGENS DE BENADERING VAN NEUGEBAUER ET AL., (2017))
Het bepalen van eerlijke lonen hangt voornamelijk af van drie land-/regiospecifieke en/of productspecifieke
parameters: 1) leefbare lonen, 2) werkuren en 3) inkomens(on)gelijkheid. Om een karakteriseringsmodel te
ontwikkelen, moeten de karakteriseringsfactoren 1 voor deze parameters geoperationaliseerd en opgenomen
worden in een geformaliseerde relatie. Dat geeft de volgende formule:
CFFW, n=

1
MLWn

x CWTn x (1 – IEFn2)

waarbij CFFW,n de karakteriseringsfactor "Eerlijk loon" is [maand/€] voor proces n, dat staat voor de land-, regio- of
sectorspecifieke omstandigheden;
MLWn is het minimumloon per land, regio of sector [€/maand], dat aan de werknemer moet worden betaald om te
voorzien in een adequate levensstandaard voor een persoon en/of gezin in het betreffende land of de betreffende
regio, waar proces n wordt uitgevoerd;
CWTn is de gecontracteerde werktijd [uren/week] voor werknemers die proces n uitvoeren (inclusief vakantiedagen);
en
IEFn is de (gekwadrateerde) ongelijkheidsfactor [uitgedrukt in percentages] van de organisatie, de regio of het
land waar het proces n wordt uitgevoerd.
De effectindicator Eerlijke loonequivalenten (uitgedrukt in Eerlijk loonpotentieel - FWPn) kan dan als volgt worden
berekend:
FWPn=

RWn
RWTn

x CFFW,n

waarbij RWn staat voor het Reële (gemiddelde) loon [€/maand berekend over één jaar], dat wordt betaald aan
de werknemer die in proces n werkzaam is; en
RWTn staat voor de Reële gecontracteerde werktijd [uren/week] van werknemers die proces n uitvoeren (inclusief
vakantiedagen en onbetaalde overuren).
De resultaten geven de afstand tot het aangekondigde doel om een eerlijk loon te ontvangen (FWP = 1). Maar
als a) RWn kleiner is dan het MLWn, zal het resulterende FWPn < 1 zijn, wat betekent: hoe groter de afstand tot de
(minimale) doelstaat, hoe lager het FWPn; en b) als de reële werktijd gelijk is aan de CWT, is er geen effect op het
FWPn, maar als c) de RWTn groter is dan de CWTn (wat duidt op overwerk), zal het resulterende FWPn ook < 1 zijn
en steeds kleiner worden naarmate de werknemer meer overuren klopt. De karakteriseringsfactoren fungeren
dan ook als determinanten voor de afstand tot de minimaal beoogde doelsituatie.
1 Karakteriseringsfactoren vertalen de inventarisatieresultaten naar de gebruikelijke eenheid van de categorie-indicator (ISO 14044, 2006).

BEPERKINGEN: De links naar het eindpuntniveau en het GvB zijn meestal kwalitatief.
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5.2.6.3. KWANTITATIEVE EFFECTWEGEN
Kwantitatieve pathways focussen op meetbare getallen en richten zich op de verklaring van een of meer fenomenen
in plaats van het grotere geheel uit te werken zoals in de Kwalitatieve Effectwegbenadering.
Momenteel kunnen we hoofdzakelijk twee types kwalitatieve effectwegen onderscheiden:
1. Effectwegen volgens een mechanistische modelleringsbenadering gericht op E-LCIA; en
2. Effectwegen volgens een op regressie gebaseerde modelleringsbenadering.

5.2.6.4. EFFECTWEGEN VOLGENS EEN MECHANISTISCHE MODELLERINGSBENADERING GERICHT OP E-LCIA
Deze effectwegen hebben betrekking op de beoordeling van de menselijke gezondheid, meestal door middel van
de DALY-benadering, die werd toegepast in de context van de gevolgen voor de menselijke gezondheid in E-LCA 32.
Het is gebaseerd op meetbare oorzakelijke verbanden die uitstoot en/of sociale omstandigheden linken aan de
waarschijnlijkheid dat personen worden getroffen (zie Figuur 31).

Concentratie en/of duur

Dosering en/of
verslechtering

Kans op getroffen
personen

Schade aan mensen

Voortijdig overlijden

Uitstoot en/of sociale
toestand

Ziekte of beperking (DALY = YLD + YLL)

Gezond leven

Verwachte levensjaren

Figuur 31: Illustratie van een DALY-effectweg (disability adjusted life years - verloren gezonde levensjaren) die de
mechanistische modelleringsbenadering weergeeft. YLD = beperkte levensjaren en YLL = verloren levensjaren.
Gebaseerd op cijfers van Crettaz e.a. (2002), Frischknecht e.a. (2000) en Golsteijn (N.D.).

32 Een samenvatting van de DALY-benadering in het kader van E-LCA wordt gegeven in: ILCD Handbook – Framework and requirements for LCIA models and indicators (JRC, 2010).
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5.2.6.5. BEREKENING VAN ENKELVOUDIGE GEZONDHEIDS- OF WELZIJNSINDICATOREN: EERSTE VOORBEELD
VAN EEN MECHANISTISCHE MODELLERINGSBENADERING
Een voorbeeld van de mechanistische modelleringsbenadering is de enkelvoudige gezondheids- of welzijnsindicator.
(Arvidsson et al., 2018; Baumann et al., 2013; Weidema, 2006; Schaubroeck en Rugani, 2017)
Het belangrijkste doel van studies is het uitdrukken van positieve en/of negatieve gezondheidseffecten in de gehele
levenscyclus/waardeketen van een product of proces.
S-LCA-studies die focussen op de effecten voor de gezondheid van de mens worden meestal ontwikkeld tegen de
achtergrond van de afgeleide methodes van E-LCA. Doorgaans is er een link met bestaande benaderingen, zoals
de DALY-benadering die de Wereldgezondheidsorganisatie voorstelt of de QALY-benadering (quality-adjusted life
years - voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren) die eind jaren zestig werd ontwikkeld door economen, psychologen
en andere onderzoekers (Gold et al., 2002) en die in de S-LCA-context verder is ontwikkeld door Weidema (2006).
De interpretatie van Weidema (2006) bestrijkt echter welzijn als geheel (zie Kader 20).
Voor beide benaderingen werden ook al oorzaak-gevolgrelaties beschreven, wat een eenvoudige implementatie in
casestudy’s mogelijk kan maken. In tegenstelling tot de enkelvoudige indicatoren van de vorige paragraaf ligt de
focus van deze effecten voor de menselijke gezondheid niet alleen op werknemers in waardeketens, maar ook op
andere stakeholdergroepen, bv. lokale gemeenschappen.
Beoordelingen worden doorgaans uitgevoerd door middel van (zie ook Figuur 32): 33
1. Een inventarisatiestap (meestal vergelijkbaar met E-LCA) - delen van de inventarisatie kunnen zelfs worden
afgeleid uit eerdere (E-LCA-)studies - deel van de S-LCI;
2. Een karakteriseringsstap, inclusief:
I. Algemene DALY/QALY-karakterisering door middel van bestaande karakteriseringsmodellen en/of software 34;
II. Specifieke karakteriseringsfactoren, bv. die specifieke werkomgevingen vertegenwoordigen - voorbeelden
zijn te vinden in Scanlon et al., 2013;
III. Een toewijzingsstap, indien van toepassing, bv. om de DALY’s/QALY’s van specifieke hulpbroneffecten te
onderscheiden van de algemene effecten van de hulpbronnenindustrie - een voorbeeld wordt gegeven door
Arvidsson et al (2018);
3. De berekening van de finale voordelen/schade (zie Kader 19 voor de algemene berekening van de DALY’s),
inclusief positieve en negatieve effecten voor de gezondheid.
OPMERKING: De stappen voor het uitvoeren van de beoordeling zijn van toepassing in de veronderstelling dat de
effectweg al werd ontwikkeld - als dat niet het geval is, zie Paragraaf 5.2.6.

33 Let op, de grijs gemarkeerde onderdelen worden hier voor de volledigheid vermeld, maar behoren tot de D&R- en/of S-LCI-fase van de beoordeling.
34 B
 v. ReCiPe (Goedkoop et al., 2009) en/of GaBi, Simapro etc. (Thinkstep, 2015). Let op, als er regionale karakteriseringsfactoren moeten worden toegepast, kunnen E-LCA-modellen
beperkingen hebben. Let er ook op dat er nieuwe karakteriseringsfactoren moeten worden ontwikkeld als er primaire gegevens of aanvullende secundaire bronnen worden gebruikt.

100

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

0

1

2

3

Ontwikkeling
effectweg

Inventarisatiestap

Karakteriseringsstap

Berekening finale
voordelen/schade

De karakteriseringsfactoren
kunnen uit
bestaande
modellen worden
overgenomen of zelf
gedefinieerd worden

De eindberekening
volgt de algemene
DALY-/QALYberekening

Normaal gezien
worden de reeds
bestaande
effectwegen
gebruikt, afgeleid van
eerdere studies

De inventarisatie is
vergelijkbaar met
E-LCA en omvat alle
relevante processen
en stromen

Iteratieve stap in D&R

S-LCI

Figuur 32: Voorbeeld van een procedure met de benadering van de enkelvoudige gezondheidsindicatoren in IP S-LCIA
(stappen met titels eronder behoren tot andere S-LCA-fasen).

KADER 19: BEREKENING VAN DALY’S VOLGENS DE BENADERING VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE
DALY = YLL + YLD
waarbij YLL = verloren levensjaren en YLD = beperkte levensjaren (en DALY = verloren gezonde levensjaren)
YLL = texp – tdeath
met verwachte leeftijd in de bevolking (texp) en werkelijke leeftijd bij overlijden (tdeath)
YLD = w × D
waarbij w een ernstfactor is tussen 0 (volledige gezondheid) en 1 (volledige invaliditeit), en D de tijdsduur
van de invaliditeit.
Arvidsson et al. (2018) stellen een generieke effectbeoordelingsmethode voor de menselijke gezondheid voor:

∑

∑

DALYx = i DALYi + i DALYj
waarbij x het product van het onderzoek is; i de negatieve gezondheidseffecten, uitgedrukt in DALY's, en j de
positieve gezondheidseffecten, uitgedrukt in negatieve DALY-waarden.
Zo kunnen de gezondheidsbespaarders en gezondheidsnemers worden geïdentificeerd.
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KADER 20: BEYOND COVERING HEALTH WITH DALY; COVERING WELL-BEING THROUGH QALY OR WELBY
Bron: (Schaubroeck en Rugani, 2017)
Bij DALY ligt de focus enkel op menselijke gezondheid. QALY werd oorspronkelijk enkele decennia geleden
ontwikkeld binnen het domein van de gezondheidswetenschappen om alleen gezondheid (niet welzijn als geheel)
en het effect van medische behandelingen daarop te kwantificeren, hoewel de interpretatie van Weidema (2006)
welzijn als geheel omvat. In de lijn van de interpretatie van Weidema (2006) bestaat QALY uit het product van een
periode in een menselijk leven (in jaren) en een factor die de mate van welzijn vertegenwoordigt op een schaal
tussen 0 en 1, waarbij 0 gelijk is aan de dood. In feite is het verschil tussen gezondheid en welzijn in het algemeen
niet duidelijk en zijn er verschillende interpretaties van QALY. Bijgevolg werd de WELBY-maatstaf ingevoerd (wellbeing adjusted life years - voor welzijn gecorrigeerde levensjaren), wat hetzelfde is als een QALY-maatstaf, behalve
dat het beschrijvende systeem duidelijk gericht is op welzijn in plaats van enkel aan gezondheid gerelateerde
levenskwaliteit, in lijn met de interpretatie van Weidema (2006). Toekomstig onderzoek in S-LCIA zou kunnen
focussen op het karakteriseren van effecten aan de hand van de WELBY-indicator, die niet alleen gezondheid
maar welzijn als geheel bestrijkt, zoals reeds behandeld door Weidema (2006).

OPMERKING: De menselijke gezondheid is een essentieel onderdeel van sociaal onderzoek. Daarom kan de benadering met enkelvoudige gezondheidsindicatoren altijd nuttig zijn bij het uitvoeren van S-LCA. Die kan ook andere
stakeholdergroepen dan werknemers vertegenwoordigen, zoals lokale gemeenschappen.
BEPERKINGEN: Ze geeft echter geen worst case scenario, en laat mogelijk zij die slechter af zijn buiten beschouwing
(Gold et al., 2002). Daarvoor zijn de RS S-LCIA-benaderingen beter geschikt (zie Paragraaf 5.2).

5.2.6.6 BEREKENING VAN ENKELVOUDIGE WERKNEMERSINDICATOREN: TWEEDE VOORBEELD VAN EEN
MECHANISTISCHE MODELLERINGSBENADERING
Een ander voorbeeld van de mechanistische modelleringsbenadering is de enkelvoudige werknemersindicator
(Hunkeler, 2006; Labuschagne en Brent, 2006).
Het belangrijkste doel van de studies is om een eerste reflectie te geven van sociale effecten/aspecten, vaak samen
met een parallel lopend E-LCA-onderzoek. (Hunkeler, 2006; Labuschagne en Brent, 2006)
Verschillende auteurs stelden benaderingen voor waarbij wordt gebruikgemaakt van enkelvoudige indicatoren. Deze
benadering komt uit E-LCA en gebruikt een vergelijkbare (maar uitgebreide) levenscyclusinventarisatie, en kan worden
toegepast bij het streven naar een eerste integratie/overweging van sociale effecten binnen milieubeoordelingen.
De berekening van enkelvoudige indicatoren kan in principe op twee manieren gebeuren (zie ook) - deel van de S-LCI: 35
1. Opsplitsing van het sociale aspect in één sociale middelpuntindicator door gebruik van een activiteitvariabele
(bv. werkuren); of
2. S
 amenvatting van gedefinieerde sociale effecten in één enkele score (bv. Sociale-effectindicator).

36

Beoordelingen worden doorgaans uitgevoerd door middel van:
1. Een inventarisatiestap, die grotendeels vergelijkbaar is met E-LCA en dus betrekking heeft op alle processen en
stromen, die nodig zijn om het productsysteem te beschrijven in relatie tot de beschouwde sociale aspecten/
effecten - onderdeel van de S-LCI;
2. Een omzetting van de inventarisatiegegevens door middel van een activiteitvariabele (indien van toepassing),
bv. werkuren - onderdeel van de S-LCI;

35 Let op, de grijs gemarkeerde onderdelen worden hier voor de volledigheid vermeld, maar behoren tot de S-LCI-fase van de beoordeling.
36 M
 erk op dat deze benadering kan overlappen met wat we in paragraaf 5.2 hebben beschreven, en mogelijk niet beschreven wordt als de klassieke IP-benadering die in deze
paragraaf wordt beschreven; het bevat echter nog altijd specifieke kenmerken, zoals een karakteriseringsstap die classificatie binnen dit deel mogelijk maakt.
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3. Een karakteriseringsstap door gebruik te maken van regionale en/of effectgerelateerde karakteriseringsfactoren;
I. waarvoor bestaande karakteriseringsmodellen gebruikt kunnen worden (zoals bv. gepresenteerd in de vorige
en volgende paragrafen); of
II. die zelf gedefinieerd kunnen worden;
4. Een samenvatting in een enkelvoudige effectindicator (indien van toepassing door ook gebruik te maken van
normalisatie, rangschikking en/of weging).

1a
Opsplitsing van
sociale aspecten
in één sociaal
middelpunt
Opmerking:
verschillende sociale
aspecten kunnen
worden beschouwd,
maar worden vertaald in
een gemeenschappelijke
maatstaf via een
activiteit

1b

2

3

4

5

Inventarisatiestap

Vertaling door
middel van een
activiteitvariabele

Karakteriseringsstap

Samenvatting
in indicatoren per
eenheid

Indien van toepassing
worden de inventarisatieresultaten vertaald
in een gemeenschappelijke eenheid op
basis van bv. werktijd

De
karakteriseringsfactoren
kunnen uit bestaande
modellen worden
overgenomen of zelf
gedefinieerd worden

De inventarisatie is
vergelijkbaar met E-LCA
en omvat alle relevante
processen en stromen

Samenvatting van
sociale effecten in
één enkele score

Indien van toepassing
wordt de enkelvoudige
indicator berekend
op basis van bv.
normalisatie of weging

S-LCI
Opmerking: sociale
effecten worden aan de
hand van normalisatie,
rangschikking en weging
vertaald naar één enkele
score

D&R

Figuur 33: Voorbeeld van een procedure met de benadering van de enkelvoudige gezondheidsindicatoren in IP S-LCIA
(stappen met titels eronder behoren tot andere S-LCA-fasen).

OPMERKING: De beschreven benadering met enkelvoudige indicator kan nuttig zijn om de effecten voor werknemers
te beschrijven, maar beperkingen hebben voor andere stakeholdergroepen. Ze dient dus als eerste proxy voor sociale
effecten, maar niet voor een volledige beoordeling van de sociale effecten. De onder 1b beschreven benadering kan
ook overlappingen hebben met de in Paragraaf 5.2 beschreven benadering.
BEPERKINGEN: De benadering is NIET in de eerste plaats bedoeld om een effectweg te beschrijven, maar focust
meer op de definitie en karakterisering van (vereenvoudigde) sociale effectindicatoren. Bijgevolg wordt in verwante
studies niet duidelijk beschreven hoe de effectweg moet worden vastgesteld/gecreëerd - zie Punt 5.2.6 voor verdere
toelichtingen.
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5.2.7. EFFECTWEGEN VOLGENS EEN OP REGRESSIE GEBASEERDE MODELLERINGSBENADERING
Deze effectwegen leggen verbanden op basis van economische regressiemodellering (bv. inkomensgegevens linken
aan gezondheidseffecten op een maatschappelijk niveau, zie Figuur 34).

Inkomen gegenereerd in
land A op basis van P1

Levenscyclus van
product P1

Gezondheidstoestand
van de bevolking

Inkomensongelijkheid
als gevolg van P1

Kindersterfte als gevolg
van P1

Figuur 34: Voorbeeld van een kwantitatieve effectweg volgens de op regressie gebaseerde modelleringsbenadering
naar Bocoum et al. (2015).

Het belangrijkste doel van de studies is het bepalen van positieve en/of negatieve sociale effecten, waarbij het
productniveau wordt gelinkt aan indicatoren op macroschaal (Bocoum et al., 2015; Feschet et al., 2013; Hutchins
en Sutherland, 2008; Norris, 2006).
Binnen op regressie gebaseerde modelleringsbenaderingen worden sociale effecten van productsystemen bepaald
door de verandering in de sociale omstandigheden en de sociale effecten te meten.
Daarom wordt de analyse meestal in drie stappen uitgevoerd:
1. Met een eenvoudige economische berekening wordt een empirisch verband gelegd tussen twee relevante
parameters (bv. tussen inkomensongelijkheid en menselijke gezondheid);
I. Door gebruik te maken van (vereenvoudigde) economische voorspellingen, zoals de Preston-curve of de
Wilkinson-route - iteratieve stap;
2. E
 r wordt een potentieel sociaal effect voorspeld voor de levenscyclus van een product (micro-economisch
niveau);
I. Door het meten van indicatoren op een maatschappelijk niveau die voortvloeien uit de functionaliteit van het
betreffende productsysteem, zoals de inkomensongelijkheid;
3. E
 en effect op de sociale toestand in de nationale indicator wordt berekend die relevant is in de context van
sociale duurzaamheid (zoals menselijke gezondheid of sociale gelijkheid) op basis van de eerder bepaalde
empirische correlatie;
I. Door te kiezen voor macro-economische indicatoren, die de situatie op macroschaal weergeven die het gevolg
is van de verandering in het productsysteem, zoals gezondheid (bv. kindersterftecijfer) of de inkomenssituatie
van de bevolking (bv. BBP).
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Figuur 35: Voorbeeld van een procedure met gebruik van de niet-marginale op regressie gebaseerde modelleringsbenadering in IP S-LCIA (onderdelen met titels eronder behoren tot andere S-LCA-fasen).
OPMERKING: De vastgestelde correlaties door de op regressie gebaseerde modelleringsbenadering kunnen goed
dienen voor de ontwikkeling van verdere effectwegen en de identificatie van oorzaak-gevolgrelaties in S-LCA of voor
het kwantitatief beschrijven van sociale mechanismen (dit werd beschreven door Wu et al., 2015).
BEPERKINGEN: De correlaties zijn doorgaans casusspecifiek en beoordelen meestal scenario’s en veranderingen
in plaats van de status van productsystemen. Bovendien zijn de beoordelingen alleen geldig als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Feschet et al. (2013) specificeren het als volgt:
(1) de activiteit vindt plaats in landen waar het BBP per hoofd van de bevolking in koopkrachtpariteit minder dan
$10 000 bedraagt aan het begin van de periode;
(2) de beoordeelde activiteit is goed voor een aanzienlijk deel van het jaarlijkse BBP en/of vertoont duidelijk een
groot aandeel in de economie van het land;
(3) de duur van de beoordeelde activiteit is regelmatig en lang genoeg; en
(4) de door de activiteit gecreëerde toegevoegde waarde wordt gedeeld binnen het land.
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6. Interpretatie
Interpretatie van de Sociale Levenscyclus is de laatste fase van een S-LCA waarin alle voorgaande fasen in aanmerking worden genomen. Wanneer het iteratieve proces van het onderzoek is afgerond, worden de resultaten van de
S-LCIA-fase grondig gecontroleerd en besproken. Deze discussie vormt de basis voor conclusies, aanbevelingen en
besluitvorming in overeenstemming met de definitie onder Doel & Reikwijdte.
Met het oog op hun interpretatie, worden de resultaten niet alleen besproken en samengevat, maar ook geanalyseerd
op verschillende niveaus. Informatie en gegevens kunnen worden geaggregeerd en/of uitgesplitst op het niveau
van levenscyclusfasen, effectcategorieën, effectsubcategorieën, stakeholdercategorieën, of op procesniveau om
inzichten te verkrijgen. Het is een belangrijke fase in een S-LCA-onderzoek, omdat het van invloed is op het vermogen
om de eindresultaten en suggesties, en de bijbehorende verbeteringsmogelijkheden, weer te geven door de directe
gebruikers en andere stakeholders van het onderzoek.

6.1 HOE INTERPRETEREN
De Interpretatiefase is gebaseerd op de vereisten van ISO 14044 (2006) en omvat de volgende stappen (Figuur 36):
• Controle op volledigheid:
• Controle op consistentie;
• Controle van gevoeligheid en gegevenskwaliteit;
• Materialiteitsbeoordeling;
• Conclusies, beperkingen en aanbevelingen.

108

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

Doel en
reikwijdte

Inventarisatie

Interpretatie

Controle op
volledigheid

Controle op
consistentie

Controle van
gevoeligheid
en gegevenskwaliteit

Materialiteitsbeoordeling

Conclusies,
beperkingen
en aanbevelingen

Directe
toepassing

Effectbeoordeling

Figuur 36: Illustratie van de elementen van de interpretatiefase in S-LCA en hun relatie tot de andere levenscyclusfasen (Bron: naar Hauschild e.a. (2018) en Laurent et al. (2019)). De gestippelde pijlen benadrukken het iteratieve
karakter van de verschillende stappen binnen de interpretatiefase en met andere fasen.

Het interpreteren van de resultaten is iteratief van aard: de resultaten van deze fase kunnen ertoe leiden dat Doel en
Reikwijdte van het S-LCA-onderzoek herzien moeten worden, evenals de verzamelde gegevens en de effectbeoordeling.
De stappen kunnen uitgevoerd worden met behulp van verschillende methodes, waarvan de meeste kwalitatief van
aard zijn. Om de toepassing ervan te vergemakkelijken, werd voor elke stap van de Interpretatie een checklist met
leidende vragen gedefinieerd.

6.1.1 CONTROLE OP VOLLEDIGHEID
De controle op volledigheid heeft tot doel elke beoordelingsfase te evalueren om ervoor te zorgen dat alle relevante
kwesties, die in Doel en Reikwijdte zijn uiteengezet, op bevredigende wijze zijn aangepakt of geïntegreerd in de inventarisatie en de effectbeoordeling, d.w.z. dat alle relevante gegevens en informatie zijn verzameld en verwerkt met
betrekking tot de relevante stakeholders, dat de resultaten voldoen aan de doelstelling(en) van het onderzoek en dat
de verkregen inzichten het mogelijk maken om conclusies te trekken uit de levenscyclusanalyse.
Tegelijkertijd wordt bij de controle op volledigheid gekeken of sommige vragen onopgelost blijven, en om welke redenen: het geeft de informatie die nodig is om de voorgaande stappen te herzien. Daarom kan het proces herhaald
worden, tot lacunes zijn opgevuld en ontbrekende informatie is gevonden.
Als lacunes niet kunnen worden opgevuld door iteratie, moeten Doel en Reikwijdte herzien worden om het gebrek
aan volledigheid aan te pakken. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het trekken van conclusies.
De controle op volledigheid gebeurt op narratieve wijze. De volgende checklist met leidende vragen (Tabel 15) kan
de onderzoeker helpen bij het controleren van de volledigheid.

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

109

Tabel 15: Voorbeeld van leidende vragen om de volledigheid te controleren.
Beoordelingsfase
DOEL EN REIKWIJDTE

Leidende vragen
• Zijn het doel en de reikwijdte duidelijk gedefinieerd?

• Werden alle relevante fasen en processen van de levenscyclus
in beschouwing genomen? Als er zaken werden weggelaten of
uitgesloten, werd dat dan naar behoren gemotiveerd op basis van
bv. sociaal belang, empirische motivaties, identieke elementen en
beslissingsrelevantie?
INVENTARISATIE

• Zijn de verzamelde gegevens voldoende voor de beoordeling van
de geïdentificeerde relevante sociale aspecten?

EFFECTBEOORDELING

• Zijn de geselecteerde effectcategorieën, -subcategorieën en
-indicatoren voldoende om de prestaties/effecten van het
onderzoek beoordelen?

ITERATIEF PROCES

• Werden alle relevante stakeholders in beschouwing genomen? Als
er stakeholders buiten beschouwing werden gelaten, met welke
criteria werd dat dan gemotiveerd?

• Zijn de sociale effectwegen voldoende om de vastgestelde
effecten te behandelen (indien van toepassing)?
INTERPRETATIE

• Geven de resultaten antwoord op de onderzoeks-/evaluatievragen?
Zijn er nog onopgeloste vragen of informatielacunes?
• Worden waardekeuzes naar behoren toegelicht bij het trekken van
conclusies?

De redenen en de wijze van betrokkenheid van de stakeholders moeten worden gecontroleerd en toegelicht:
welke stakeholders werden betrokken, hoe en voor welke doeleinden (bv. informatie, raadpleging, samenwerking,
empowerment; gegevensverstrekking/-verzameling, scoring, weging, interpretatie).

6.1.2 CONTROLE OP CONSISTENTIE
De controle op consistentie moet ervoor zorgen dat de tijdens de Inventarisatie en Effectbeoordeling toegepaste
methodes, evenals de gebruikte gegevens, het hele onderzoek consequent worden toegepast en in overeenstemming
zijn met het Doel en de Reikwijdte van het onderzoek. Zorgen voor consistentie betekent dat de toegepaste
procedures niet in strijd mogen zijn met de keuze van indicatoren (en bijgevolg van de gegevens), de gekozen
effectbeoordelingsmethode voor de verwerking ervan en de typologie van de resultaten.
De consistentiecontrole gebeurt op narratieve wijze, aan de hand van een reeks leidende vragen die de onderzoeker
helpen bij deze evaluatiestap (zie Tabel 16):
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Tabel 16: Voorbeeld van leidende vragen om de consistentie te controleren.
Beoordelingsfase
DOEL EN REIKWIJDTE

Leidende vragen
• Werd de terminologie in het onderzoek consequent gehanteerd,
d.w.z. risico vs. prestaties vs. effect?
• Is de procedure die werd vastgesteld voor het meten van
de sociale aspecten of effecten een afspiegeling van de
epistemologische onderbouwing van het onderzoek, d.w.z. worden
de waarden die het onderzoek onderstrepen expliciet toegelicht
waar relevant?
• Wordt de methodologie coherent toegepast volgens de beslissing
die het onderzoek wil ondersteunen en het doel dat het wil
bereiken?
• Is de functionele eenheid zodanig gedefinieerd dat alle relevante
eigenschappen van het product waar relevant zijn vastgelegd?
• Zijn de typologieën van de gegevens coherent met de
epistemologische standpunten van het onderzoek?
• Zijn er verschillen in de kwaliteit van de gegevens, d.w.z. kwalitatief
vs. kwantitatief vs. semikwantitatief, primair vs. secundair,
locatiespecifiek vs. generiek? Zo ja, zijn ze dan coherent met het
Doel en de Reikwijdte van het onderzoek?
• Werden de toewijzingsregels en systeemgrenzen consequent
toegepast en gedefinieerd? Wanneer de S-LCA leidt tot een
vergelijking tussen twee productsystemen, werd er dan gekeken of
er sprake was van uitsluiting die de vergelijking kan beïnvloeden?

EFFECTBEOORDELING

ITERATIEF PROCES

INVENTARISATIE

• Is de effectbeoordelingsmethode (risico vs. prestaties vs. effect)
in overeenstemming met de vastgelegde doelstelling(en) van het
onderzoek?
• Zijn de uitgevoerde aggregaties en de weging in overeenstemming
met het Doel en de Reikwijdte van het onderzoek?
• Worden er bij de toepassing van de referentieschaalbenadering
consequent prestatie-indicatoren gedefinieerd voor de
verschillende sociale aspecten binnen het onderzoek, en worden
de referentiepunten naar behoren gedocumenteerd?

INTERPRETATIE

• Houden de resultaten rekening met de context van het onderzoek,
d.w.z. de culturele, normatieve, geografische en sociaaleconomische omgeving waarin het systeem is ingebed?
• Zijn de resultaten geaggregeerd op een manier die het mogelijk
maakt om de resultaten te interpreteren in overeenstemming met
de vastgelegde doelstelling(en) van het onderzoek?

De consistentiecontrole is vooral een kwalitatieve stap in de interpretatie van de resultaten, die de onderzoeker
dwingt om de robuustheid van de keuzes die tijdens het onderzoek zijn gemaakt te heroverwegen en transparant te
rapporteren. De resultaten van deze stap kunnen een aanbeveling zijn om de conclusies te herzien, teneinde mogelijke
misinterpretaties te beperken.

6.1.3 CONTROLE VAN ONZEKERHEID, GEVOELIGHEID EN GEGEVENSKWALITEIT
De onzekerheidsanalyse kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbare
gegevens en informatie. De analyse moet gebeuren wanneer twee producten worden vergeleken. Concreet in het
geval van S-LCA kan een kwantitatieve analyse worden toegepast om de onzekerheid van de scoringsfactoren en
de aggregatie van de effectsubcategorieën tot stakeholdertype te beoordelen. Het resultaat van de reikwijdte van de
onzekerheid kan helpen om te bepalen of twee onderzochte systemen statistisch verschillend zijn.
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Wanneer er geen kwantitatieve onzekerheidsanalyse kan worden toegepast, kunnen kwalitatieve methodes worden
gebruikt. Die bestaan uit een kwalitatieve evaluatie van de onzekerheden van de modellering en de gegevens, en hoe
deze op hun beurt de resultaten van het onderzoek beïnvloeden, zoals beschreven in Paragraaf 4.3.2.
De gevoeligheidscontrole is bedoeld om te bepalen of en in hoeverre de conclusies van het S-LCA-onderzoek kunnen
worden beïnvloed door de aannames die in de voorgaande stappen werden gedaan. Aannames kunnen betrekking
hebben op gegevens, waardeoordelen, activiteitvariabelen, de berekening van de sociale prestaties en sociale effecten, aggregatie en weging.
Terwijl de analyse van de resultaten van de gevoeligheidscontrole behoort tot de interpretatiefase, maken de planning
en uitvoering ervan deel uit van de inventarisatie- en/of effectbeoordelingsfase.
Er zijn verschillende methodes en instrumenten gedefinieerd die een gevoeligheidsanalyse kunnen ondersteunen en
die beschikbaar zijn voor E-LCA-studies. Tot op zekere hoogte kunnen deze ook worden toegepast op S-LCA-studies.
Scenarioanalyse is ook een waardevolle methode die kan worden gebruikt om na te gaan of de gemaakte aannames
geldig en relevant zijn onder verschillende omstandigheden. Met behulp van scenarioanalyse kunnen onderzoekers
nagaan Wat er waarschijnlijk zal gebeuren, Wat er kan gebeuren, of Hoe een welomschreven doel kan worden bereikt. Hoewel deze vragen bijdragen aan de evaluatie van de robuustheid van de resultaten onder invloed van externe
factoren, moeten ze deel uitmaken van de definitie van Doel en Reikwijdte.
Gevoeligheidsanalyse is de procedure waarbij de invloed van keuzes en aannames op de eindresultaten wordt
geëvalueerd. Kernpunten waarop een gevoeligheidsanalyse moet steunen, zijn:
• Keuze van de activiteitvariabele (bv. werkuur vs. toegevoegde waarde);
• Referentiesysteem;
• Aggregatiecriteria toegepast tijdens de sociale effect S-LCIA-fase;
• Wegingscriteria;
• Toewijzingsmethoden;
• Aannames over gegevens;
• Scenario-analyse.
De gevoeligheidsanalyse moet uitgevoerd worden door variatie van de geïdentificeerde variabele/aanname/keuze
in het S-LCA-model (hetzij tijdens de reikwijdtedefiniëring, inventarisatie en/of effectbeoordeling), uitvoering van de
beoordeling, kritische analyse, en documentatie van de (eventuele) veranderingen in de resultaten.
De gevoeligheidsanalyse mag pas na een onzekerheidsanalyse worden uitgevoerd. Maar gezien de gevoeligheid van
sommige kernpunten kan het zijn dat de volledige beoordeling opnieuw moet worden uitgevoerd. Als de middelen
voor het onderzoek beperkt zijn, kan het zijn dat de kwantificering van het effect van de veranderingen niet haalbaar
is; maar ook in dat geval moeten de effecten van de keuzes altijd op zijn minst kwalitatief worden besproken als dat
relevant is.
Wanneer de gegevens worden geanalyseerd op gevoeligheid, moeten de aannames over de gegevens besproken
worden met betrekking tot de gegevenskwaliteit en -integriteit, in lijn met het voor het onderzoek gedefinieerde gegevenskwaliteitsbeheer (zie Paragraaf 4.3). Daarom moet alle informatie over de gegevens transparant gedocumenteerd
en gerapporteerd worden, zodat de betrouwbaarheid ervan naar behoren kan worden beoordeeld. Zie Igos et al.
(2018) voor goede praktijken op het gebied van onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse binnen het domein van LCA.
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6.1.4 MATERIALITEITSBEGINSEL
De resultaten moeten verder worden geïnterpreteerd om de betekenis van de geselecteerde thema’s te bepalen.
Deze stap van de Interpretatiefase focust op het identificeren van belangrijke sociale prestaties of effecten, risico’s,
stakeholdercategorieën, levenscyclusfasen van processen, in overeenstemming met het doel en de reikwijdte van
het onderzoek. In de context van S-LCA houdt belang verband met het begrip materialiteit. Een sociaal gegeven
(informatie, data, prestaties, effect, stakeholder) is materieel als het zo relevant en belangrijk is dat het de conclusies
van het onderzoek en de beslissingen en acties op basis van die conclusies substantieel kan beïnvloeden. Materialiteit is dus onafhankelijk van de mate van invloed die een organisatie uitoefent op de verschillende fasen van het
onderzochte productsysteem.
De materialiteitsbeoordeling kan uitgevoerd worden met behulp van de bijdrageanalyse; deze bestaat uit het bepalen
van het aandeel van de sociale prestaties/effecten die zijn toegekend aan de fasen, processen en/of stakeholders
van de levenscyclus. De bijdrage kan worden uitgedrukt in een percentage van de bijdrage of in een kwalitatieve
rangschikking.
Wanneer een op input-output gebaseerde S-LCA wordt uitgevoerd (zie Kader 5), kan een analyse van de procesbijdrage (sociale knelpunten) gebruikt worden om de structuur van het geanalyseerde systeem te leren kennen en de
waardeketens die het meest bijdragen aan de resultaten te identificeren.
Een andere methode is de invloedanalyse: die bestaat uit het onderzoeken van de resulterende sociale thema’s in
relatie tot het niveau van controle dat de organisatie daarop heeft, en/of het vermogen om ze aan te pakken, door
ze te rangschikken. Dit mag niet in de plaats komen van het materialiteitsbeginsel, maar moet inzicht toevoegen.
Ter ondersteuning van de bevindingen van de materialiteitsbeoordeling kunnen casestudy’s, reviews en grijze literatuur per overheidsrapport een benchmark vormen voor de evaluatie en vergelijking van de resultaten. Onderzoekers
moeten ervoor zorgen dat de benchmarkstudies vergelijkbare doelen nastreven, betrekking hebben op dezelfde
toepassing of sector, en dezelfde consistente modelleringskeuzes maken.

6.1.5 AGGREGATIE
Aggregatie kan in verschillende delen van S-LCIA voorkomen, bijvoorbeeld wanneer indicatoren worden geaggregeerd
binnen subcategorieën. Het houdt in dat er wegingscriteria worden gedefinieerd, d.w.z. waarden die het relatieve
belang weergeven van een bepaald resultaat van bv. een effectsubcategorie of stakeholdercategorie. Als algemene
regel geldt dat alle aggregatiestappen tot aan de weging van de resultaten om een enkele score te krijgen deel uitmaken van de S-LCIA-fase. Zie Paragraaf 5.2.3 van de LCIA over de aggregatie van indicatoren.
De aggregatie die in de Interpretatiefase wordt uitgevoerd, heeft tot doel de resultaten weer te geven op een manier
die bijdraagt aan een beter begrip van de resultaten. De wijze van aggregatie van het resultaat moet gekozen worden
in lijn met het Doel en de Reikwijdte van het onderzoek, én met de doelgroep van het onderzoek in het achterhoofd.
Aangezien aggregatie per definitie een stap is die details verbergt en steunt op persoonlijke opvattingen en waarden,
moeten de resultaten van het onderzoek altijd worden aangevuld met de uitgesplitste gegevens. Daarnaast moeten
onderzoekers altijd op transparante wijze de voor de aggregatie gehanteerde criteria vermelden en motiveren, om
verkeerde interpretatie van de resultaten te voorkomen.

6.2 KRITISCHE BEOORDELING
Een onafhankelijke, kritische beoordeling kan bijdragen aan de kwaliteit en geloofwaardigheid van een S-LCA, zoals
is gebleken bij E-LCA. Een ander voordeel van kritische beoordeling is dat het de levenscyclusonderzoeker stimuleert
om bij te leren en zich te ontwikkelen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om bij de planning van een S-LCA een
kritisch beoordelingsproces te plannen. De ISO-normen voor LCA stellen dat een onafhankelijke kritische beoordeling nodig is voor studies die zullen dienen als basis voor een “vergelijkende bewering”, namelijk een bewering dat
de levenscyclus van een product superieur is aan die van een ander product. Het in ISO 14044 beschreven proces
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voor kritische beoordeling is geschikt voor S-LCA. Naarmate de ervaring op het vlak van S-LCA groeit, kunnen de
S-LCA-specifieke richtsnoeren voor kritische beoordeling verder aangepast en verfijnd worden.
Zoals aangegeven in de ISO (ISO 14044, 2018), moet de kritische beoordeling ervoor zorgen dat:
• De voor de LCA gebruikte methodes wetenschappelijk en technisch in orde zijn;
• De gebruikte gegevens relevant en redelijk zijn met betrekking tot het doel van het onderzoek;
• De interpretaties de vastgestelde beperkingen en het doel van het onderzoek weergeven; en dat het rapport dat
uit het onderzoek voortvloeit transparant en consistent is.
ISO 14044 bepaalt ook dat “de reikwijdte en het gewenste type kritische beoordeling tegelijk met de reikwijdte van een
LCA bepaald moeten worden, en dat de beslissing over het type kritische beoordeling moet worden geregistreerd”.
Er zijn twee types kritische beoordeling beschreven door de ISO-normen voor LCA, zoals hieronder weergegeven
(ISO 14044, 2018):
1) Kritische beoordeling door een interne of externe deskundige.
In dit geval wordt de beoordeling uitgevoerd door een onafhankelijke LCA-expert. De bevindingen en het commentaar van de expert moeten, samen met eventuele antwoorden op diens aanbevelingen, in het LCA-rapport worden
opgenomen.
2) Kritische beoordeling door geïnteresseerde partijen.
In dit geval moet de oorspronkelijke opdrachtgever van het onderzoek een externe onafhankelijke expert selecteren
om een beoordelingspanel van minstens drie leden voor te zitten. Op basis van het doel en de reikwijdte van het
onderzoek dient de voorzitter andere onafhankelijke gekwalificeerde beoordelaars te selecteren. In dit panel kunnen
andere geïnteresseerde partijen vertegenwoordigd zijn die getroffen worden door de conclusies van de LCA, zoals
overheidsinstellingen, niet-gouvernementele groeperingen, concurrenten en betrokken sectoren.
Voor LCIA moet de expertise van de beoordelaars in de wetenschappelijke disciplines die relevant zijn voor de
belangrijke effectcategorieën van de studie, naast andere expertise en belangen, in overweging genomen worden.
De bevindingen van de beoordeling en het rapport van het panel moeten, samen met het commentaar van de experts
en eventuele reacties op aanbevelingen van de beoordelaar of het panel, in het LCA-rapport worden opgenomen.
3) Algemene criteria voor de selectie van het panel voor collegiale toetsing.
Zoals genoteerd voor milieugerichte LCA en hierboven aangehaald, adviseert de ISO dat de expertise van de beoordelaars relevant is voor de effecten die in het onderzoek aan bod komen. In diezelfde geest wordt aanbevolen dat
de expertise en achtergrond van kritische beoordelaars voor S-LCA relevant zijn voor de beoordeling van sociale
effecten en het werken met relevante gegevens.

6.3 CONCLUSIES, BEPERKINGEN, AANBEVELINGEN
Wanneer de resultaten grondig zijn geanalyseerd op volledigheid en consistentie, en de materiële aspecten van het
onderzoek zijn geïdentificeerd, kunnen conclusies worden getrokken. Daarbij worden ook eventuele beperkingen
benadrukt, en voor de beleidsmaker aanbevelingen geformuleerd voor maatregelen ter verbetering. Beperkingen
kunnen betrekking hebben op het type en de kwaliteit van de gebruikte gegevens, het gehanteerde referentiesysteem,
het toegepaste scoresysteem of de gehanteerde wegingscriteria (bv. nodig voor het aggregeren van de resultaten
van de referentieschaal tot een resultaat van een effectsubcategorie). Het kan belangrijk zijn om de stakeholders bij
deze laatste stap te betrekken en de representativiteit uit te breiden tot degenen die mogelijk getroffen worden door
de conclusie van het onderzoek. Dit is waar de hoofdvragen die in Doel en Reikwijdte werden gesteld een antwoord
krijgen.
Ten slotte kunnen S-LCA-studies worden gecombineerd met/geïntegreerd in andere beoordelingsmethodes, zoals
andere levenscyclusmethodes (bv. E-LCA, LCC), beoordelingsmethodes en methodes op basis van meerdere criteria.
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Wanneer een dergelijk gecombineerd onderzoek wordt uitgevoerd, hetzij als een duurzaamheid-levenscyclusanalyse,
hetzij als onderdeel daarvan, moet de consistentie gewaarborgd worden van de definitie van de systeemgrenzen,
de functie van het systeem, de besluitvormingscontext en de interpretatie van de resultaten. In dit verband bieden
de richtsnoeren voor duurzaamheid-levenscyclusanalyse, naast andere relevante wetenschappelijke artikelen ontwikkeld door het UNEP/SETAC Life Cycle Initiative “Towards a Life Cycle Sustainability Assessment”, aanvullende
informatie en details.

6.4 REFERENTIES
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7. Sociaalorganisatorische
levenscyclusanalyse (SO-LCA)
SO-LCA 37 wordt gezien als de sociale aanvulling op O-LCA. Het deelt ook talloze kenmerken met S-LCA. SO- LCA
wordt dienovereenkomstig gedefinieerd als:
“SO-LCA is een compilatie en evaluatie van de sociale en sociaaleconomische aspecten en de positieve en negatieve
effecten van de activiteiten gerelateerd aan de organisatie als geheel of een deel daarvan, waarbij een levenscyclusperspectief wordt gehanteerd.”
Daarom meet SO-LCA sociale indicatoren of effecten op het niveau van de organisatie om de sociale prestaties van
de organisatie te beoordelen, en kan het S-LCA aanvullen door verder te gaan dan het productperspectief, maar de
organisatie als geheel in beschouwing te nemen. 38 Zo kan het ook een aantal uitdagingen van S-LCA aanpakken,
zoals de moeilijkheid om sociale indicatoren en effecten door middel van de functionele eenheid te koppelen aan
het productniveau. 39 Daarnaast kan SO-LCA helpen de sociale prestaties van een organisatie te verbeteren, omdat
veel relevante beslissingen, zoals de selectie en ontwikkeling van leveranciers, meestal niet op productniveau maar
op bedrijfsniveau worden genomen.

7.1 HOE VERHOUDT SO-LCA ZICH TOT S-LCA?
SO-LCA en S-LCA steunen conceptueel op dezelfde basis en volgen ISO 14040 en het S-LCA-kader met betrekking tot
stakeholdercategorieën enz. Het belangrijkste verschil tussen de S-LCA- en de SO-LCA-methodes ligt in de reikwijdte
van de analyse (product vs. organisatie). Concrete verschillen worden vermeld in Tabel 17. Wat de Effectbeoordelings- en Interpretatiefase betreft, is er voor beide methodes geen belangrijk verschil, en gelden dezelfde uitdagingen
in dezelfde mate.

37 H
 et conceptuele kader van SO-LCA werd ontwikkeld door Martínez-Blanco et al. (2015a) op basis van S-LCA (UNEP/SETAC, 2009) en O-LCA (ISO, 2014; UNEP, 2015). Door de twee
methodologische regelingen eerst te combineren konden vereisten en aanbevelingen voor SO-LCA worden afgeleid.
38 O
 pmerking: het voordeel van SO-LCA ligt misschien niet zo voor de hand, wanneer slechts delen van de organisatie in aanmerking worden genomen en nog minder wanneer de focus
ligt op slechts één tak van de activiteiten van een organisatie.
39 O
 pmerking: de relatie met de functionele eenheid in S-LCA is een uitvoerig besproken uitdaging, inclusief het aspect of dit nu echt nodig is of niet. Gebruikelijke S-LCA-indicatoren
zijn echter gekoppeld aan het gedrag van de organisatie en impliciet ook aan de levenscycli van producten.
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Tabel 17: Overzicht van de verschillen tussen S-LCA en SO-LCA & uitdagingen.
Fase
Doel en reikwijdte

Inventarisatie

S-LCA

SO-LCA

Doel:

Doel:

• Beoordeling van sociale effecten van
producten.

• Beoordeling van sociale effecten van
organisaties.

Reikwijdte:

Reikwijdte:

• Producten & diensten.

• Organisaties of delen van organisaties.

• Definitie van functionele eenheid.

• Definitie van referentie-eenheid - de
rapporterende organisatie - in plaats van
een functionele eenheid.

Benodigde gegevens:

Benodigde gegevens:

• Productspecifiek (zie Paragraaf 4.1voor
de verschillende soorten gegevens die in
S-LCA worden gebruikt).

• Organisatiespecifiek.

Uitdaging:
• Gegevens op productniveau kunnen
moeilijk te verkrijgen zijn.

Uitdaging:
• Bij gegevens van organisaties blijven er
nog steeds uitdagingen voor gegevens
over stakeholdergroepen behalve de
werknemers.

7.2 CONCEPTUEEL KADER
De volgende paragrafen bespreken de belangrijkste stappen voor het uitvoeren van een SO-LCA-onderzoek - gestructureerd
volgens de vier fasen: Doel en Reikwijdte, Analyse van de Levenscyclusinventarisatie, Levenscycluseffectbeoordeling
en Levenscyclusinterpretatie in overeenstemming met E-LCA (ISO 14040, 2006), S-LCA en O-LCA. De meeste
toelichtingen in de Hoofdstukken 3 tot en met 6 gelden ook voor SO-LCA en worden hier dus niet herhaald. De focus
van dit deel ligt op de belangrijkste verschillen met S-LCA. 40

7.2.1 DOEL EN REIKWIJDTE
Het algemene doel van SO-LCA is een analyse van wat een organisatie doet om bij te dragen aan betere
leefomstandigheden voor stakeholders (werknemers, lokale gemeenschappen, enz.) in de hele waardeketen.
De resultaten van een SO-LCA-studie zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in vergelijkende beweringen die openbaar
zullen worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot S-LCA, maar in lijn met de O-LCA-methode, met als argument dat
"de vergelijkende stap is op dit moment niet zinvol of robuust, omdat een consistente basis voor
vergelijking tussen organisaties ontbreekt, [...aangezien] verschillende organisaties zeer variabele
productportefeuilles hebben" (UNEP, 2015)

40 Een volledige, schematische analyse voor bijna alle stappen en elementen van SO-LCA en de bijbehorende voorstellen zijn te vinden in het werk van Martínez-Blanco et al. (2015b).
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Tabel 18: Doel en reikwijdte van SO-LCA en relatie tot de S-LCA-benadering.
SO-LCA
Algemeen doel

• Bevordering van een verbetering van de
• Bevordering van een verbetering
sociale omstandigheden en de algemene
van de sociale omstandigheden en
sociaal-economische prestaties van een
de algemene sociaal-economische
organisatie en haar waardeketen voor al
prestaties gedurende de levenscyclus
haar stakeholders.
van een product, inclusief alle relevante
stakeholders.
• Beperkingen: De resultaten zijn niet
bedoeld om te worden gebruikt in
vergelijkende beweringen die openbaar
gemaakt worden.

Eenheid van analyse

Relatie tot S-LCA

De rapporterende eenheid is de
rapporterende organisatie of delen
daarvan (bv. bedrijfsafdelingen,
merken) en wordt gedefinieerd door de
rapporteringsstroom.
• Rapporterende organisatie: de
organisatie en haar portefeuille.

• In S-LCA kunnen de resultaten gebruikt
worden in vergelijkende beweringen die
openbaar gemaakt worden.

Functionele eenheid en referentiestroom
(zie Paragraaf 3.2).
• Aangezien de sociale effecten van
producten worden beoordeeld, kunnen
veranderingen in de productportefeuille
ook van invloed zijn op de sociale
effecten van de organisatie.

• Rapporteringsstroom: Idealiter de
kwantificering van de productportefeuille
van de organisatie, die in niet-fysieke
termen moet worden uitgedrukt.
• Referentieperiode: Het kan zijn dat
semikwantitatieve en kwalitatieve
indicatoren niet kwantitatief per
referentieperiode kunnen worden
uitgedrukt, maar uitgedrukt
moeten worden als geldig voor de
referentieperiode.
Systeemgrens

De systeemgrens definieert welke
eenheidsprocessen worden opgenomen
in het beoordeelde systeem.
• Net als bij S-LCA gaat de voorkeur naar
een wieg-tot-graf-benadering, zoals
aangegeven in Paragraaf 3.2.4, inclusief
de in Paragraaf 3.2.6 beschreven
bepaling van uitsluitingscriteria. Er
zijn echter verschillen in terminologie
en het opnemen van bepaalde
levenscyclusfasen (bv. kapitaalgoederen)
zoals beschreven in de volgende
paragraaf.

De systeemgrens definieert welke
eenheidsprocessen worden opgenomen
in het beoordeelde systeem (zie Paragraaf
3.2.4 voor meer informatie).

7.2.2 LEVENSCYCLUSINVENTARISATIE
De levenscyclusinventarisatie die nodig is voor SO-LCA is voor het grootste deel vergelijkbaar met S-LCA. De verschillen
staan in Tabel 19 en houden voornamelijk verband met:
1. De benodigde gegevens en het proces voor gegevensverzameling; en
2. De relatie van de gegevens met de rapporterende eenheid.
De processen en activiteiten in de waardeketen worden zowel in S-LCA als SO-LCA gebruikt om de betrokken
organisaties, de productielocaties en de stakeholders met betrekking tot de stappen van de waardeketen te
identificeren. In het algemeen zijn voor SO-LCA (zoals in S-LCA) de locatie van de faciliteiten, de leveranciers en
andere partners van de waardeketen van groot belang om de potentiële sociale effecten te beoordelen en moeten
deze worden geïntegreerd. De belangrijkste elementen voor de inventarisatiefase van SO-LCA staan in Tabel 19 en
worden hieronder toegelicht.
Een belangrijk verschil tussen SO-LCA en S-LCA is de terminologie die wordt gebruikt om het productsysteem te
beschrijven en voor de integratie van bepaalde processen. Terwijl we in S-LCA spreken over "levenscycli", "productie",
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"gebruik" en "einde levenscyclus", worden in SO-LCA de termen "waardeketen" en "directe en indirecte activiteiten"
gehanteerd. Terwijl directe activiteiten betrekking hebben op activiteiten van sites die eigendom zijn van of gecontroleerd
worden door de rapporterende organisatie, zijn indirecte activiteiten een gevolg van de activiteiten van de rapporterende
organisatie, maar gebeuren ze op sites die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door andere organisaties
(stroomopwaarts of stroomafwaarts). Indirecte activiteiten en processen zoals kapitaalgoederen, geleasede activa of
zakenreizen worden in aanmerking genomen, maar worden meestal verwaarloosd op productniveau, omdat ze moeilijk
toe te wijzen zijn aan individuele producten en vanwege toegepaste uitsluitingscriteria (Martínez-Blanco et al.,2015c).
Tabel 19: Methodologisch kader voor levenscyclusinventarisatie van SO-LCA en de relatie met S-LCA.
Elementen
Benodigde gegevens

SO-LCA
• Input en output van de processen en
activiteiten die verband houden met
de betrokken organisaties, locaties
en stakeholders, inclusief indirecte
activiteiten (vaak worden aankoop/
uitgavengegevens gebruikt, bv.
uitgavenanalyses).
• Input en output van ondersteunende
activiteiten (bv. zakenreizen,
schoonmaakdiensten).

Gegevensverzameling

• Specifieke gegevens moeten gebruikt
worden voor directe activiteiten, in
ieder geval voor de geïdentificeerde
knelpunten (op basis van generieke
gegevens).

Relatie tot product-S-LCA
• Zoals in SO-LCA, maar sommige
indirecte activiteiten, zoals
kapitaalgoederen, geleasede activa, enz.
worden vaak niet opgenomen in S-LCA.
OPMERKING: Het kan gebeuren dat
ondersteunende activiteiten in de praktijk
niet worden beschouwd in S-LCA.

• Zie Hoofdstuk 4 voor richtlijnen voor de
gegevensverzameling in S-LCA.

• Het gebruik van generieke of
geëxtrapoleerde gegevens kan gebruikt
worden voor indirecte activiteiten.
Relatie tussen de gegevens en de
analyse-eenheid

• In de meeste gevallen houden sociale
aspecten verband met de rapporterende
eenheid en dus de organisatie.

• De analyse-eenheid is een uitvoerig
besproken onderwerp in S-LCA - zie voor
meer informatie Paragraaf 3.2.1.

7.2.3 EFFECTBEOORDELING
De verschillende soorten S-LCA-effectbeoordelingen zijn ook van toepassing op SO-LCA. Daarom wordt de
effectbeoordelingsstap in SO-LCA sterk beïnvloed door de bestaande beperkingen en uitdagingen van de S-LCAeffectbeoordelingsmethodes (zie Hoofdstuk 5 voor meer informatie).

7.2.4 INTERPRETATIE
De elementen die tijdens de Interpretatie beschouwd moeten worden, zijn dezelfde voor S-LCA en SO-LCA. Als een
organisatieperspectief het begrip van de resultaten ten goede kan komen, zal dit verder worden onderzocht tijdens
de pilootfase. Vergelijkende beweringen die bedoeld zijn om openbaar gemaakt te worden, maken echter geen deel
uit van SO-LCA.

7.3 BEPERKINGEN & NOOD AAN VERDER ONDERZOEK
SO-LCA kan een stap zijn naar een bredere duurzaamheidsbeoordeling op organisatieniveau. Sommige uitdagingen van
S-LCA (bv. de moeilijkheid om sociale indicatoren en effecten te linken aan producten) zouden door de organisatorische
benadering gedeeltelijk kunnen worden opgelost door SO-LCA. De inherente beperkingen van S-LCA en ook O-LCA
gelden echter ook voor SO-LCA (bv. gebrek aan generieke databanken voor achtergrondprocessen of ontbrekende
sociale effectwegen).
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Specifieke SO-LCA-uitdagingen zijn onder andere:
1. De verdeling van de effecten;
2. Complexe organisaties; en
3. Monitoring van sociale prestaties.
Zij vormen de belangrijkste prioriteiten voor de verdere ontwikkeling van de benadering.

7.3.1 VERDELING VAN DE EFFECTEN
In gevallen waarbij slechts delen van een organisatie in aanmerking worden genomen voor SO-LCA, kunnen er uitdagingen ontstaan door het feit dat sociale attributen slechts voor sommige delen van de organisatie voorkomen,
maar niet voor het hele systeem. Door alleen te focussen op delen van de betreffende organisatie, kunnen sociale
attributen dus worden verwaarloosd of overschat. Bij het overwegen van een incidentbenadering kan dit laatste
worden opgelost, aangezien het niet meer van belang zou zijn waar en met welke intensiteit de sociale effecten zich
voordoen, maar wel dat ze zich überhaupt voordoen - bv. ofwel is er kinderarbeid in de directe geledingen van een
waardeketen, ofwel niet. In specifieke gevallen moeten echter meer gedetailleerde gegevens worden gebruikt, bv. als
specifieke segmenten doorgaans een sociaal effect hebben op bv. de vestigingen van de organisatie in een bepaald
land. Dit is natuurlijk ook een kwestie van generieke en specifieke gegevens.
In ieder geval zou het nuttig zijn als de SO-LCA-resultaten aantonen dat verschillende delen van een organisatie (bv.
verschillende afdelingen die verschillende producten produceren) verschillen in sociale prestaties. Hierdoor kunnen
positieve voorbeelden en goede praktijken tegelijkertijd dienen als rolmodel voor andere segmenten van dezelfde
organisatie die niet zo goed presteren.

7.3.2 COMPLEXE ORGANISATIES
De implementatie van SO-LCA kan leiden tot uitdagingen voor complexe organisaties met grote productportefeuilles,
aangezien aan deze organisaties diverse leveranciers, gebruiksfasen en scenario’s voor het einde van de levenscyclus
verbonden zijn. Hoewel grote organisaties anderzijds de middelen kunnen hebben om SO-LCA uit te voeren, inclusief
bijbehorende gegevensverzameling, zal hun complexiteit de beoordeling bemoeilijken. Voor SO-LCA kunnen echter wel
S-LCA-databanken gebruikt worden, wat een stap in de goede richting is om gegevensverzameling te vereenvoudigen.
Vooral aangezien de definitie van clusters en proxyproducten/-sites die voor O-LCA werd voorgesteld, misschien niet
mogelijk is voor SO-LCA. De variabiliteit van de resultaten voor sociale effecten zal naar verwachting veel groter zijn
dan voor de meeste milieueffecten, aangezien het gedrag van de organisatie en de geografische context bepalend
zijn, in plaats van de aard van het proces dat de effecten creëert. Daarnaast is het bijzonder moeilijk om een beeld te
hebben van locaties in grote en complexe systemen. Zoals eerder opgemerkt, is het kennen van de locatie van alle
relevante sites van de organisatie en de partners in de waardeketen van groot belang om de betrokken stakeholders
en dus de sociale effecten in de context van de specifieke geografische locatie te identificeren.

7.3.3 MONITORING VAN SOCIALE PRESTATIES
Aangezien prestatiemonitoring een algemene uitdaging vormt voor alle beoordelingstypes, is het dat ook voor
SO-LCA. SO-LCA-resultaten kunnen van jaar tot jaar verschillen, door veranderingen in het leveranciersnetwerk of het
managementgedrag van de betrokken organisaties. Als we bovendien het aantal producten wijzigen, is het moeilijk
te zeggen wat het gevolg zal zijn voor de sociale effecten, aangezien sociale effecten veeleer resulteren uit het
gedrag van de organisatie (en haar leveranciers), dan dat ze gelinkt zijn aan de productoutput van de organisatie.
Een toename van het aantal producten zou meer kunnen vergen van de werknemers en meer consumenten kunnen
bedienen, en dus meer mensen treffen.
Als we in plaats daarvan het type of de aard van de producten in de portefeuille wijzigen, zijn er twee mogelijke situaties:
1. Als die wijzigingen in de portefeuille niet leiden tot een variatie in het netwerk van leveranciers (en hun bij
behorende managementgedrag), zullen de sociale effecten waarschijnlijk hetzelfde blijven; of
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2. Als de veranderingen betrekking hebben op verschillende leveranciers en activiteiten, kunnen verschillende
sociale effecten verwacht worden.
Daarom is het definiëren van de veranderingen in het netwerk van leveranciers en andere betrokken partners belangrijker dan het identificeren van de veranderingen in de productportefeuille. Merk op dat enkele sociale indicatoren,
en dus effecten, wel degelijk betrekking hebben op het productieproces en dus op het product. Dit betekent dat een
verandering in het producttype inderdaad van invloed kan zijn op die sociale indicatoren. Zo kan de indicator totaal
aantal ongevallen waarbij de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid niet werden nageleefd voor bepaalde
sectoren en activiteiten hoger liggen.
Doordat SO-LCA een jong concept is, kan prestatiemonitoring nog moeilijker zijn, ook gezien de uitdagingen bij het
verzamelen van sociale gegevens. Het probleem kan mettertijd echter verdwijnen, aangezien databanken en ervaring
mettertijd evolueren. 41
Een oplossing kan zijn om alleen de activiteitsgegevens 42 op jaarbasis te actualiseren. Bovendien kan de organisatie,
hoewel de resultaten betrekking hebben op één werkingsjaar, langere periodes tussen de updates definiëren. Dit zou
redelijk kunnen zijn, aangezien een verbetering van sociale omstandigheden pas over een langere tijd zichtbaar wordt.
Een compromisoplossing kan zijn dat alleen bepaalde knelpunten of activiteitsgegevens jaarlijks worden bijgewerkt,
gevolgd door een algemene update om de 3 of 5 jaar.

7.4 REFERENTIES
ISO (2006b) ISO 14040: Environmental Management — Life Cycle Assessment — Principles and framework. International
Organization for Standardization, Genève, Zwitserland
ISO (2014) ISO/TS 14072: Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and Guidelines for
Organizational Life Cycle Assessment. International Organization for Standardization, Genève, Zwitserland
Martínez-Blanco J, Inaba A, Finkbeiner M (2015a) scoping organizational LCA – challenges and solutions. Int. J. Life
Cycle Assess, 20: 829-841
Martínez-Blanco J, Inaba A, Finkbeiner M (2015b) Life cycle assessment of organizations. In: Finkbeiner M (ed) Encycl.
Life Cycle Assessment– Vol. 7, Spec. Forms LCA. Springer, Dordrecht, Nederland, p (in publicatie)
Martínez-Blanco J, Lehmann A, Chang Y-J and Finkbeiner M (2015c): Social organizational LCA (SOLCA) – a new
approach for implementing social LCA, Int. J. Life Cycle Assess, 18(8): 1581–1592
UNEP/SETAC (2009) Guidelines for social life cycle assessment of products. Life-Cycle Initiative, United Nations
Environment Programme and Society for Environmental Toxicology and Chemistry, Paris, France, http://www.lifecycleini- tiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009 - Guidelines for sLCA - EN.pdf
UNEP/SETAC (2015) Organizational Life Cycle Assessment – Guidance for organizations to conduct LCA considering their value chain (under publication). Life-Cycle Initiative, United Nations Environment Programme and Society
for Environmental Toxicology and Chemistry, Parijs, Frankrijk, http://www.lifecycleinitiative.org/resources/reports/

41 M
 erk op dat zelfs voor de milieudimensie de meeste organisaties alleen in staat zijn om jaarlijks levenscyclusgegevens voor de klimaatverandering te rapporteren, maar niet voor
andere indicatoren.
42 A
 ctiviteitsgegevens zijn gegevens die relevant zijn voor bepaalde activiteiten met betrekking tot sectoren en/of landen die hoge sociale risico’s met zich meebrengen en een
activiteitvariabele omvatten.
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8. Communicatie
Zoals uitgebreid beschreven in de vorige paragrafen, maakt S-LCA het mogelijk om de sociale effecten in verschillende
categorieën van de waardeketens van producten en organisaties te analyseren. Op die manier kan het stakeholders
helpen bij het verbeteren van hun sociale prestaties en besluitvorming. Om dit potentieel in de praktijk te brengen,
is de communicatie van de resultaten van S-LCA cruciaal - maar wel een uitdaging. Er zijn verschillende communicatiemiddelen beschikbaar die zich richten op verschillende doelgroepen (B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), werknemers, aandeelhouders, wetenschap, beleid, etc.). De volgende paragraaf bespreekt eerst
de algemene beginselen voor de communicatie van S-LCA-resultaten (zie Paragraaf 8.1), waarna de afzonderlijke
communicatiemiddelen aan bod komen. Eerst wordt interne communicatie (bv. naar werknemers en aandeelhouders)
overwogen, voor er naar een extern publiek wordt gecommuniceerd (zie Paragraaf 8.2). Met betrekking tot een extern
publiek worden de hulpmiddelen voor communicatie tussen bedrijven (B2B) en tussen bedrijven en consumenten
(B2C) afzonderlijk toegelicht, rekening houdend met de verschillende informatiebehoeften van bedrijven en consumenten voor het nemen van aankoopbeslissingen (zie de Paragrafen 8.3 en 8.4). Doorgaans wordt er geleidelijk aan
gecommuniceerd over S-LCA-resultaten, te beginnen met interne communicatie. Zodra openstaande problemen zijn
opgelost, wordt er aan externe communicatie gedacht.

8.1 PRINCIPES VOOR DE COMMUNICATIE OVER SOCIALE EFFECTEN
Positieve effecten die verder gaan dan de activiteiten (of handafdrukken) van de organisatie en negatieve effecten
(voetafdrukken) als gevolg van een S-LCA moeten afzonderlijk worden gerapporteerd om een transparante voorstelling van positieve en negatieve effecten mogelijk te maken.
Ervoor zorgen dat communicatie over de sociale effecten van producten en organisaties betrouwbaar en onderbouwd
is, is belangrijk en komt zelfs tot uiting in de SDG’s (Doelstelling 12.8).
Om dit te ondersteunen stellen de ‘Guidelines for Providing Product Sustainability Information’ van UNEP/ITC tien
algemene principes voor (UN Environment & ITC, 2017). Die zijn gestructureerd in fundamentele (‘moeten gevolgd
worden’) en ambitieuze (‘zouden gevolgd moeten worden’) principes die staan weergegeven in Figuur 37.
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De Fundamentele Principes

De Ambitieuze Principes
Gedragsverandering &
impact op langere termijn

Betrouwbaarheid

Drie dimensies van
duurzaamheid

Transparantie

Relevantie

Samenwerking

Toegankelijkheid

Duidelijkheid

Effectieve,
betrouwbare
duurzaamheidsclaim

Multikanaalse en
innovatieve aanpak

Vergelijkbaarheidt

Figuur 37: Fundamentele en ambitieuze principes voor duurzaamheidsclaims (UN Environment / ITC, 2017).

Hieronder worden de basisprincipes en hun relatie tot S-LCA besproken. Dienovereenkomstig moeten claims met
betrekking tot sociale effecten:
Betrouwbaar zijn, en dus nauwkeurig en wetenschappelijk robuust en consistent, en gebaseerd op onderbouwde
gegevens en aannames: Verificatie van de claim door een derde partij is geen vereiste, maar wordt beschouwd als de
meest betrouwbare optie. S- LCA biedt een grondig kader waarop een claim kan worden gebaseerd. Voor vergelijkende
beweringen wordt een kritische beoordeling volgens de peer-reviewed methode uit deze publicatie aangemoedigd;
Relevant zijn, waardoor de aandacht wordt gevestigd op belangrijke effecten in domeinen die van belang zijn: S-LCA
helpt bij de identificatie van sociale LCA-knelpunten en definieert hun maatstaven om ze te communiceren als onderdeel van de algemene sociale duurzaamheidsprestaties van de claim. Terwijl single-issue-claims een toegangspunt
kunnen zijn, worden multi-issue-claims aangemoedigd;
Duidelijk zijn, en dus helder en gemakkelijk te begrijpen, waarbij een exclusieve en directe link wordt gelegd tussen
de claim en het product, en de grenzen van de claim duidelijk worden aangegeven: dit zou moeilijker kunnen zijn voor
informatieverstrekkers die hun claims halen uit een S-LCA, aangezien er mogelijk in niet-technische taal en op een
beperkte ruimte moet worden gecommuniceerd. Gezien de omvang van een S-LCA-beoordeling door identificatie van
belangrijke kwesties, moet communicatie die bv. via claims verloopt focussen op de belangrijkste sociale kwesties,
om te voorkomen dat consumenten worden overspoeld met minder relevante informatie;
Transparant zijn, zodat kan worden nagegaan hoe de claim tot stand is gekomen, met inbegrip van de methodes,
de gegevensbronnen en de betrokken stakeholders, waarbij vertrouwelijke informatie toegankelijk is voor bevoegde
instanties. De communicatie mag niet misleidend zijn wat betreft de afwegingen tussen de S-LCA-categorieën,
levenscyclusfasen en de producten of materialen;
Toegankelijk zijn, en dus duidelijk zichtbaar en vlot toegankelijk zijn wanneer en waar de consument het nodig heeft:
na uitvoering van een S-LCA moet er beslist worden welke informatie waar en wanneer nodig is. Een voorbeeld:
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informatie over zaken die, afhankelijk van het gebruik, betrekking hebben op de gezondheid van de consument kan
het best op het product zelf worden geplaatst, terwijl QR-codes of websites aanvullende informatie kunnen geven
over waar de claim bv. vandaan komt, voor wie op zoek is naar deze mate van detail.
Concreet is er een document gepubliceerd voor het “communiceren over de sociale effecten van producten” (UNEP
2018), dat een aanvulling vormt op de algemene principes en dat met voorbeelden helpt bij het communiceren over
sociale effecten.
Algemeen kan er gesteld worden dat de holistische aanpak en grondige methodologie van S-LCA een robuuste basis
is waaruit de communicatie over de sociale impact op product- en organisatieniveau kan worden afgeleid.

8.2 INTERNE COMMUNICATIE
Communicatie naar interne stakeholders zoals CEO’s, werknemers en aandeelhouders over de sociale effecten
gedurende de levenscyclus van de betrokken producten is erop gericht om:
• Verbeteringspotentieel en -maatregelen te identificeren;
• Interne besluitvorming te ondersteunen;
• Het engagement met betrekking tot duurzaamheid binnen de organisatie te herbevestigen;
• Een holistische aanpak te tonen en consistent te blijven met de ontwikkelingen op het gebied van andere duurzaamheidsdimensies (bv. milieuaspecten);
• Successen te erkennen (bv. in het geval van verbeteringen ten opzichte van de vorige periode, of in het geval
van vastgestelde positieve effecten);
• De achtergrondinformatie te geven die nodig is in het zoeken naar actieve participatie om verbeteringsmaatregelen te ontwikkelen;
• Monitoring met het oog op verbetering te ondersteunen.
Effectieve interne communicatie is specifiek voor elke organisatie en kan ondersteund worden met regelmatige
werknemersvergaderingen, aankondigingsborden in de fabriek, interne nieuwsbrieven, technische workshops, enz.

8.3 EXTERNE COMMUNICATIE: B2B
Bij B2B-communicatie willen potentiële klanten doorgaans gedetailleerde en weldoordachte inhoud die zeer uitvoerig
kan zijn en specifiek jargon en technische kennis kan bevatten. Dit verschilt met B2C-communicatie.
Sociale effecten die met S-LCA worden bepaald, kunnen op verschillende manieren tussen bedrijven worden gecommuniceerd, waaronder S-LCA-rapporten, wetenschappelijke publicaties, duurzaamheidsrapporten van bedrijven,
en recenter via sociale media. Hoewel labels het startpunt kunnen zijn om de aandacht van bedrijven te trekken,
volstaat dit niet voor de informatiebehoefte van potentiële klanten om een beslissing te kunnen nemen. Een bijkomend communicatiemiddel zouden de “type III-labels” (ISO 14025) kunnen zijn, die oorspronkelijk milieugebonden
informatie geven die voortvloeit uit een (milieugerichte) LCA uitgevoerd volgens specifieke productcategorieregels
(PCR). In principe zouden dergelijke PCR ook gedefinieerd kunnen worden voor S-LCA, en methodologische aspecten
kunnen definiëren (zoals functionele eenheid, systeemgrenzen, gegevensbronnen, stakeholdercategorieën, sociale
LCIA-benaderingen, enz.) Als equivalent van milieuproductverklaringen (EPD) zouden “sociale productverklaringen”
(SPD) vastgesteld kunnen worden met relevante sociale informatie over producten.
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8.4 EXTERNE COMMUNICATIE: B2C
Voor B2C verkiest de gemiddelde consument korte, eenvoudige en minder gedetailleerde boodschappen - bv. zonder gespecialiseerd jargon. Door de complexiteit van S-LCA is communicatie naar de consument een uitdaging.
Zelfverklaarde claims (ook wel marketingclaims of milieuclaims genoemd) en labels (al dan niet ondersteund door
een verificatie door een derde partij die leidt tot een certificering) zijn de primaire media die bedrijven gebruiken om
sociale effecten en prestaties aan de consument te communiceren. Meer dan het geven van uitgebreide informatie,
zijn zulke labels en claims bedoeld om de consument te melden dat het product dat hij/zij koopt niet mee verantwoordelijk is voor de omstandigheden in sweatshops en schendingen van mensenrechten. Garanties zijn er enkel
door verificatie door derden.
Vandaag bestaan er meer dan 450 milieu- en duurzaamheidslabels volgens de milieukeurindex (http://www.ecolabelindex.com). Voor de consument is het niet eenvoudig om de exacte betekenis en reikwijdte of de mate van
transparantie en robuustheid te begrijpen. De “labeljungle” en het toegenomen bewustzijn van de consument inzake
de sociale prestaties van producten voeden ook het risico op “social greenwashing” of “whitewashing” van bedrijven via labels. Daarom zijn de principes voor communicatie over sociale effecten (Paragraaf 8.1) van groot belang.
Voorbeelden van huidige sociale labels staan in Tabel 20 hieronder. De ITC Standards Map van de VN is een nuttig
instrument om normen en keurmerken met betrekking tot milieugerichte en sociale criteria te vergelijken en meer
te weten te komen over het beheer ervan (https://www.sustainabilitymap.org).
S-LCA en sociale labels en claims kunnen op verschillende manieren van elkaar profiteren. Enerzijds kan S-LCA bedrijven helpen om in aanmerking te komen voor sociale labels en claims, aangezien de relevante sociale effecten in
de toeleveringsketen van producten al zijn geanalyseerd. Anderzijds kunnen sociale labels en claims een uitgangspunt zijn voor S-LCA, aangezien bedrijven verschillende sociale aspecten in de toeleveringsketen van producten in
beschouwing hebben genomen. Deze beschouwing kan worden uitgebreid tot een uitvoerige S-LCA door andere
relevante sociale aspecten en levenscyclusfasen toe te voegen.
In de huidige vorm communiceren sociale labels en claims over bepaalde sociale aspecten - die mogelijk door middel
van een S-LCA zijn bepaald. Hoewel S-LCA momenteel geen voorwaarde is voor sociale labels en claims, hebben
ze wel het potentieel om S-LCA-resultaten te communiceren: nieuwe, door derden geverifieerde labels en claims
of gewijzigde bestaande labels zouden S-LCA kunnen gebruiken in hun toekenningscriteria. Dat wil zeggen dat het
bestaan van een S-LCA-studie en/of de kundigheid in bepaalde S-LCA’s een vereiste kan zijn om in aanmerking te
komen voor het sociale label of de sociale claim. Dergelijke door een derde partij geverifieerde labels of claims kunnen beschouwd worden als een nieuw “type IV”-label (Minkov et al., 2019), dat de kenmerken van een “type I”-label
(door een derde partij geverifieerd, meerdere criteria, voor producten) combineert, maar wordt toegekend op basis
van een “sociale productverklaring (SPD)” afgeleid van S-LCA (type III-label). Als dit de aanpak is, moeten de SPD’s
gebaseerd zijn op degelijke regels voor sociale productcategorieën (sociale PCR) en afgestemd zijn op bestaande
milieugerichte PCR.
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Tabel 20: Voorbeelden van sociale labels.
Label
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Omschrijving

Belangrijkste Aspecten

Het Fairtrade-logo - Het Fairtradesysteem of -logo is een van de
bekendste productcertificeringen op
het gebied van mensenrechten voor
boeren in de voedsel- en biologische
toeleveringsketen. Het bevat ook veel
van de elementen die verwacht worden
van fairtradeprogramma's, waaronder
verplichte transparantie over toekomstige
bronbehoeften als blijk van goede trouw
van een langdurig engagement, steun van
de algemene vergadering als hoogste
autoriteit van een boerenvereniging, en
strenge eisen voor gendergelijkheid.

Door een derde partij geverifieerd en
gecertificeerd. Focus op kleine boeren.

Rainforest Alliance-certificering is een
omvangrijk proces dat verbeteringen
in de land- en bosbouw stimuleert en
garandeert. Om het label te verdienen,
moeten bosbouwers en boeren ervoor
zorgen dat hun productie voldoet
aan duurzaamheidscriteria inzake
milieubescherming, fatsoenlijk werk en
respect voor lokale gemeenschappen.

Door een derde partij geverifieerd en
gecertificeerd.

Het GoodWeave-label betekent dat
er geen sprake is van kinderarbeid,
dwangarbeid of schuldarbeid bij
het maken van een gecertificeerd
product, en dat er ondersteuning is van
onderwijsprogramma's voor kinderen
en een garantie op fatsoenlijk werk voor
volwassenen.

Geverifieerd door een tweede partij.

Fairmined is een garantielabel dat
goud certificeert van geautoriseerde
verantwoorde ambachtelijke en
kleinschalige mijnbouworganisaties. Het
verandert de mijnbouw in een actieve
en deugdelijke kracht, zorgt voor sociale
ontwikkeling en milieubescherming, en
bezorgt iedereen een bron van goud
om trots op te zijn. De belangrijkste in
beschouwing genomen aspecten zijn:
Geen link met conflictsituaties, geen
kinderarbeid, veiligere en stabielere jobs,
bevordering van gendergelijkheid en van
welzijn in de gemeenschap.

Door een derde partij geverifieerd en
gecertificeerd.

Focus op boeren, bosgemeenschappen
en inheemse volkeren.

Strijdt tegen kinderarbeid, dwangarbeid
en schuldarbeid in toeleveringsketens
wereldwijd.
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8.5 COMMUNICATIE OVER SOCIALE PRESTATIES - EEN MOGELIJK TRAJECT
Volgens de algemene principes beschreven in Paragraaf 8.1 moet externe communicatie over de sociale impact van
een product en/of een organisatie voldoen aan de volgende bijkomende kenmerken:
1. Transparantie - zodra de effecten/prestaties worden gepresenteerd, moet er ook een consistente reeks inventarisatiegegevens over de levenscyclus worden gepubliceerd om de resultaten transparant en reproduceerbaar
te maken. Dat is ook in overeenstemming met de ISO 14040-norm inzake milieugerichte levenscyclusanalyse;
2. Eerlijkheid - het verslag moet een mix van positieve en negatieve effecten vermelden. In het onwaarschijnlijke
geval dat er alleen maar positieve effecten/prestaties zijn, moeten de volledige inventarisatie en de gegevens
van de effectbeoordeling gepubliceerd worden. Als alternatief, wanneer die gegevens gevoelig zijn, moet een
kritische beoordeling of een certificering door een derde partij van de resultaten worden verkregen;
3. Kritische beoordeling - volgens ISO 14040 voor milieugerichte LCA, die ook hier van toepassing is, moet het
rapport vóór de publicatie van de resultaten van de sociale levenscyclusanalyse door een kritische evaluator
geverifieerd worden op basis van de S-LCA-richtlijnen of de ISO-norm;
4. Kritisch beoordelingspanel - als het doel van de S-LCA een vergelijking tussen twee producten is, moet het
rapport vóór het wordt gecommuniceerd, worden beoordeeld door een kritisch beoordelingspanel bestaande
uit ten minste drie deskundigen;
5. Transparantie over de positieve effecten - als de focus ligt op het presenteren van de positieve effecten, moet
er samen met de op een product en/of organisatie toegepaste S-LCA-resultaten een sociale knelpuntenanalyse
gepresenteerd en gecommuniceerd worden.

8.6 REFERENTIES
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9. Volgende stappen: Toekomstperspectief
Tien jaren zijn verstreken sinds de publicatie van de eerste Richtlijnen voor Sociale Levenscyclusanalyse door het
UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. In die tijd hebben zowel onderzoekers als praktijkbeoefenaars de in het document
gegeven richtsnoeren geïmplementeerd, ervaring opgedaan en geëvalueerd, zowel vanuit een wetenschappelijk als
een praktisch standpunt. De resultaten van deze oefeningen en analyses zijn terug te vinden in dit document, een
bijgewerkte versie van de Richtlijnen, die de ambitie heeft om de geleerde lessen van een decennium werk te vatten.
Wij hopen dat de wetenschappelijke basis van de nieuwe Richtlijnen wordt verstevigd en dat de richtsnoeren voor
de praktische toepassing van S-LCA worden uitgediept.
In de komende 10 jaar kijken we uit naar verdere verbetering en specificatie van de richtsnoeren, maar bovenal kijken
we uit naar een grotere toepassing van de S-LCA-methodologie in de samenleving. Met de in 2015 door de VN goedgekeurde Agenda 2030 en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van het
beschouwen van sociale duurzaamheidskwesties om te komen tot duurzame ontwikkeling. De meeste doelstellingen
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks relevant voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Bovendien
onderstreept één specifieke doelstelling - SDG 12 inzake Verantwoorde Consumptie en Productie - het belang van het
aanpakken van de duurzaamheidseffecten van producten en diensten, in een levenscyclusperspectief, als integraal
onderdeel van de acties die nodig zijn om de SDG’s en de Agenda 2030 te verwezenlijken.
Tijdens de herziening van de Richtlijnen hebben we verschillende zaken geïdentificeerd die bij de verdere ontwikkeling
van de methodologie moeten worden aangepakt. Het gaat onder andere om:
1. Hoe kunnen we de verschillen tussen sociale prestaties en sociale effecten aanpakken om ervoor te zorgen
dat we het menselijk welzijn adequaat beoordelen?
2. Wat is de juiste reikwijdte en de minimale gegevenskwaliteit die nodig is om de effecten in een levenscyclusperspectief goed te kunnen beoordelen?
3. H
 oe moeten we sociale effecten en risico’s in de gebruiksfase beoordelen?
4. Hoe moeten we ervoor zorgen dat de analyseresultaten relevant zijn in de lokale context en voor de betrokken
stakeholders?
5. Hoe moeten we communiceren over de beoordeling van abstracte en stakeholderafhankelijke concepten zoals
het nut en de voordelen van een product?

128

Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclusanalyse van Producten en Organisaties 2020

6. Wat zijn de overwegingen voor de integratie van S-LCA-resultaten in een duurzaamheid-levenscyclusanalyse?
7. Hoe kan S-LCA bijdragen aan een duurzame circulaire economie?
8. Hoe kan er met S-LCA rekening gehouden worden bij besluitvorming op beleids- en sectorniveau?
9. Moeten S-LCA-prestaties of -effecten gewaardeerd/gemonetiseerd worden, en hoe?
10. H
 oe kunnen we de onderliggende oorzaken van sociale effecten/prestaties identificeren en aanpakken?
Wat die kwesties betreft, zijn wij ons ervan bewust dat deze Richtlijnen de huidige stand van zaken weergeven en
dat het ontwikkelingsproces voor S-LCA aan de gang is. Wij nodigen u allemaal uit om bij te dragen aan de verdere
ontwikkeling en verfijning van de methode, door deze toe te passen, de haalbaarheid ervan aan te tonen, bevindingen
te delen en deze verder te ontwikkelen door middel van onderzoek.
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Bijlage - Verklarende woordenlijst
Termijn

Verklaring / Definitie

Activiteitvariabele

Een activiteitvariabele is een maatstaf van een procesactiviteit of schaal die aan een
procesoutput gerelateerd kan worden. Activiteitvariabelen, afgestemd op de output
van elk relevant proces, worden gebruikt om het aandeel van een bepaalde activiteit in
verband met elk eenheidsproces weer te geven. Een relevante activiteitvariabele is de
werktijd. Processpecifieke coëfficiënten van werktijd per eenheid procesoutput worden
gebruikt om een schatting te maken van het aandeel van de totale werktijd in het proces
van elke eenheid. Zie Figuur 18 voor een voorbeeld. De activiteitvariabele is nuttig om het
productsysteem weer te geven op een manier die een idee geeft van de relatieve betekenis
van elk eenheidsproces in het hele systeem.

Aggregatie

De actie van het optellen of samenvoegen van informatie (bv. gegevens, indicatorresultaten,
enz.) van een kleiner reikwijdte naar een grotere reikwijdte, bv. van inventarisindicator
naar subcategorie. In S-LCA kunnen gegevens geaggregeerd worden in de
levenscyclusinventarisatie of de effectbeoordelingsfase van het onderzoek, en moet
erover gewaakt worden dat dit niet leidt tot verlies van informatie over de locatie van de
eenheidsprocessen.
Vooral in S-LCIA is aggregatie een manier om verschillende elementen te combineren en
complexe fenomenen te synthetiseren om zo tot een beter begrip te komen, en voor het
communiceren van de resultaten. Als zodanig kan het de constructie inhouden van een
enkele, mogelijk synthetische, score met twee of meer subcomponenten. Enkelvoudige
indexen of scores zijn een krachtige tool om multidimensionale informatie te combineren
en samen te vatten.

Gebied van Bescherming
["Schadecategorie" kan als synoniem
gebruikt worden.]

Attributen
[zie "Beoordeling van
levenscyclusattributen"]
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Een toestand die men in stand wil houden of beschermen en die van herkenbare waarde
is voor de samenleving, in de specifieke context van de duurzaamheidsbeoordeling.
Binnen het domein van S-LCA werd één beschermingsgebied gedefinieerd en wordt het
menselijk welzijn (gezondheid en geluk) of gewoonweg sociaal welzijn genoemd. Zie ook
Kader 17. Voor milieugerichte LCA zijn beschermingsgebieden onder andere de menselijke
gezondheid, natuurlijke hulpbronnen, de natuurlijke omgeving en de door de mens
gecreëerde omgeving.
Eigenschappen of typerende eigenheden van een proces, die relevant zijn voor
stakeholders. Ze verschillen van conventionele kwantitatieve input/outputstromen van
processen, maar zijn kwalitatief van aard, bv. discriminatie op grond van gender, of
veiligheid als geheel, en vallen dus ook samen met kwalitatieve parameters van sociale
kwesties in de context van S-LCA.

Subcategorie / Effectsubcategorie

Onderdeel van een effectcategorie dat is toegewezen aan een stakeholdergroep, bv.
"Gezondheid en Veiligheid" voor de stakeholdergroep "Werknemers". Een overkoepelende
effectcategorie kan meerdere subcategorieën bevatten, mogelijk verdeeld over
verschillende stakeholdergroepen.

Karakterisering

In S-LCIA zijn de karakteriseringsmodellen de geformaliseerde en - niet altijd "mathematische" toepassingen van de sociale en sociaaleconomische mechanismen.
Zij kunnen een gewone aggregatiestap zijn, waarbij tekst of kwalitatieve
inventarisatiegegevens worden samengevoegd in één enkele samenvatting, of waarbij
kwantitatieve sociale en economische inventarisatiegegevens binnen een categorie worden
samengevoegd. Karakteriseringsmodellen kunnen ook complexer zijn, waarbij wordt
gebruikgemaakt van bijkomende informatie zoals prestatiereferentiepunten.

Karakteriseringsfactor

Factor afgeleid van een karakteriseringsmodel en toegepast om een toegekend resultaat
van een levenscyclusinventarisatieanalyse om te zetten naar de gebruikelijke eenheid van
de categorie- en/of subcategorie-indicator. ISO 14040 (2006).

Classificatie

De classificatiestap is de stap waarin de resultaten van de inventarisatie worden
toegewezen aan een specifieke stakeholder- en/of effect(sub)categorie.
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Termijn

Verklaring / Definitie

Uitsluitingscriteria

Specificatie van de hoeveelheid materiaal- of energiestroom of de mate van belang van
de eenheidsprocessen of het productsysteem dat voor een onderzoek moet worden
uitgesloten. Naar ISO 14040 (2006).

Groei-economie

Groeiende en opkomende economieën omvatten alle landen die niet geclassificeerd staan
als geavanceerde economieën. Het IMF geeft een jaarlijks bijgewerkte classificatie in zijn
World Economic Outlook.

Due diligence

Het proces waarbij organisaties de potentiële milieugerichte en sociale effecten die
gerelateerd zijn aan hun activiteiten en die van hun zakelijke relaties identificeren, in
overweging nemen en aanpakken als een integraal onderdeel van hun besluitvormings- en
risicobeheersystemen. (OECD, 2016)

E-LCA

Milieugerichte (Environmental) Levenscyclusanalyse (E-LCA) is een methode om de
milieueffecten van alle fasen van de levenscyclus van een product, dienst of organisatie te
beoordelen.

Eindpunteffect / Eindpunt(effect)
indicator

Effect aan het einde van de oorzaak-gevolgketen voor een (sociale) kwestie, dat kan
worden weergegeven door een eindpuntindicator. Het legt het effect op een gebied van
bescherming vast. Zoals het effect op de gezondheid, vertegenwoordigd door de DALYindicator.

Elementaire stroom

Materiaal of energie dat/die het onderzochte systeem binnenkomt en afkomstig is uit
de omgeving zonder voorafgaande bewerking door mensen, of materiaal of energie dat/
die het onderzochte systeem verlaat en in de omgeving terechtkomt zonder dat er nog
bewerking door mensen volgt. ISO 14040 (2006).

Milieu-aspect

Element van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie dat een interactie
met de (natuurlijke) omgeving kan aangaan. ISO 14040 (2006). De tegenhanger in S-LCA
zijn sociale kwesties.

Focusgroep

Een focusgroep is een soort groepsinterview dat wordt georganiseerd om een beeld te
krijgen van een gecombineerd lokaal perspectief op een specifieke set onderwerpen. Wat
de focusgroeptechniek onderscheidt van de ruimere groepsinterviews is het expliciete
gebruik van de groepsinteractie om gegevens en inzichten te verkrijgen die zonder de
in een groep gevonden interactie minder toegankelijk zouden zijn. Focusgroepen met
verschillende actoren kunnen worden gebruikt om relevante stakeholdergroepen en
indicatoren te identificeren.
Focusgroepen kunnen tot slot ook gebruikt worden in de effectbeoordeling bij het bepalen
van het relatieve belang (gewicht) van elke effect(sub)categorie.

Functionele eenheid

Gekwantificeerde prestatie van een productsysteem voor gebruik als referentie-eenheid in
een levenscyclusanalyse-onderzoek, en ook geldig voor een S-LCA. ISO 14040 (2006).

Generieke gegevens

Gegevens die niet voor het specifieke proces in kwestie werden verzameld. Het kan gaan
om gegevens die werden verzameld bij andere fabrikanten van hetzelfde soort product
of in hetzelfde land. Het zijn met andere woorden gegevens met een lagere resolutie dan
locatiespecifieke gegevens.

Doel en reikwijdte

De eerste fase in een LCA of S-LCA; vaststellen van het doel van het beoogde onderzoek, de
functionele eenheid, de referentiestroom, het/de onderzochte productsysteem/-systemen
en de breedte en diepte van het onderzoek in verhouding tot dit doel. Voor S-LCA is een
uniek aspect in de praktijk de specificatie van de stakeholdergroep(en) in kwestie en het
type beoordeling (type I of type II).

Human rights due diligence

Een doorlopend risicobeheerproces [van een bedrijf] om zijn negatieve gevolgen voor
de mensenrechten te identificeren, voorkomen, beperken en verantwoorden. Het omvat
vier belangrijke stappen: het beoordelen van de feitelijke en potentiële gevolgen voor de
mensenrechten; het integreren van en handelen naar de bevindingen; het volgen van de
reacties; en het communiceren over hoe de gevolgen worden aangepakt. (Dit komt aan bod
in het "UN Guiding Principles Reporting Framework")
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Termijn
Effectcategorie

Een sociale effectcategorie is een groepering van bepaalde sociale kwesties die van belang
zijn voor stakeholders en beleidsmakers. In de praktijk zijn effectcategorieën logische
groeperingen van S-LCA-(subcategorie-)resultaten.

Effectindicator / Effect(sub)
categorie-indicator

Een indicator die een (sociaal) effect vertegenwoordigt, gelinkt aan een bepaalde
effectcategorie, en die in die context een "effect(sub)categorie-indicator" kan worden
genoemd.

Effectwegbenadering

Effectweg-S-LCIA beoordeelt potentiële of werkelijke sociale effecten door gebruik te
maken van causale of op correlatie/regressie gebaseerde richtingsverhoudingen tussen
het productsysteem/de activiteiten van de organisatie(s) en de daaruit voortvloeiende
potentiële sociale effecten - een proces dat "karakterisering" wordt genoemd. Hier ligt de
focus van de analyse op het identificeren en volgen van de effecten van activiteiten die
mogelijk op langere termijn gevolgen hebben voor een effectweg.

Type II-benadering / Effectweg-(IP)S-LCIA-benadering
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Verklaring / Definitie

Indicator

Een indicator is een maatstaf of waarde die je een idee geeft van hoe iets is.

Input

Product-, materiaal- of energiestroom die een eenheidsproces binnenkomt. ISO 14040
(2006).

Inventarisatie-indicator

Een inventarisatie-indicator is een soort effectindicator die rechtstreeks verband houdt
met de levenscyclus van het product, bv. het aantal uren risico op kinderarbeid. Een
inventarisatie-indicator levert het meest directe bewijs van de toestand of het resultaat dat
wordt gemeten. Het zijn specifieke definities van de gezochte gegevens. Inventarisatieindicatoren hebben bepaalde eigenschappen, zoals type (bv. kwalitatief of kwantitatief) en
meeteenheid.

Beoordeling van
levenscyclusattributen [Zie
"Attributen"]

Een methode waarmee men het percentage van een toeleveringsketen kan weergeven dat
een bepaald attribuut bezit (of juist niet). Norris (2006).

Levenscycluskosten / Milieugerichte
levenscycluskosten

Levenscycluskosten, of LCC, of meer specifiek milieugerichte levenscycluskosten, is een
verzameling en raming van alle kosten met betrekking tot een product tijdens de hele
levenscyclus, van productie tot gebruik, onderhoud en verwijdering.

Levenscyclusinventarisatie / Sociale
levenscyclusinventarisatie (S-LCI)

Fase in een S-LCA waarin gegevens worden verzameld, de systemen gemodelleerd en de
LCI-resultaten verkregen.

Levenscyclusanalyse / Sociale
levenscyclusanalyse (S-LCIA)

Fase in een S-LCA die bedoeld is om de omvang en betekenis van de effecten voor een
productsysteem gedurende de gehele levenscyclus van het product te begrijpen en
evalueren. Naar ISO 14040 (2006).

Levenscyclusdenken

Verder gaan dan de traditionele focus op productiesites en -processen, zodat er met
de sociale, economische en milieu-impact van een product over zijn hele levenscyclus
rekening wordt gehouden. UNEP-DTIE-Life Cycle Management, a Business Guide to
Sustainability.

Milieumechanisme / Sociaal
mechanisme

Systeem van fysische, chemische en biologische of sociaal-economische processen voor
een bepaalde effectcategorie, die de resultaten van de levenscyclusinventarisatieanalyse
koppelen aan effect(sub)categorie-indicatoren en categorie-eindpunten.

Materialiteitsbeginsel

Materialiteit (principe) is een sociale kwestie (informatie, gegevens, prestaties, effect,
stakeholder) die zo relevant en belangrijk is dat ze de conclusies van het onderzoek en de
beslissingen en acties op basis van die conclusies substantieel kan beïnvloeden. In het deel
over Interpretatie hanteren we deze definitie.

Materialiteitsbeoordeling

Materialiteitsbeoordeling is een proces om topics te selecteren die belangrijker zijn
vanwege hun effect op stakeholders en/of de activiteit. Voor het Global Reporting Initiative
zijn materiële kwesties die zaken die de belangrijke sociale effecten van de organisatie
weerspiegelen; of die de beoordelingen en beslissingen van stakeholders substantieel
beïnvloeden. Dit wordt ook aanbevolen door ISO 26000.
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Termijn

Verklaring / Definitie

Methode

Specifieke procedure binnen een techniek.

Methodologie

Coherente set methodes.

Middelpunteffect /
Middelpunt(effect)indicator

Effect halverwege de oorzaak-gevolgketen van een sociale kwestie, dat kan worden
weergegeven door een middelpuntindicator. Het impliceert geen vast punt halverwege de
oorzaak-gevolgketen.

Organisatie

Bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, overheid of instelling, of een deel of combinatie
daarvan, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, publiek of privaat, met eigen functies en een
eigen administratie. ISO 14001 (2004)

Output

Product-, materiaal- of energiestroom die een eenheidsproces verlaat. ISO 14040 (2006).

Prestatiereferentiepunt (PRP)

Prestatiereferentiepunten (PRP's) zijn drempels, doelen of doelstellingen die verschillende
niveaus van sociale prestaties of sociale risico's bepalen. PRP's maken het mogelijk om
de omvang en het belang van de potentiële sociale effecten m.b.t. organisaties in het
productsysteem in te schatten. PRP's zijn contextafhankelijk en zijn vaak gebaseerd op
internationale normen, lokale wetgeving of best practices uit de sector - Door gegevens
van de inventarisatie-indicatoren te vergelijken met PRP's kunnen prestaties op een schaal
worden gekwalificeerd.

Primaire gegevens

Gegevens die onderzoekers rechtstreeks uit eerste hand verzamelen, bv. met een interview
of enquête of door observatie van deelnemers.

Product

Elk goed of elke dienst aangeboden aan het publiek, via verkoop of op een andere manier.
ISO 26000- WD4.2 (2008)

Nut van een product

De gebruikswaarde of het nut van het product is de perceptie van de consument met
betrekking tot wat het product biedt, naast zijn functie (het vermogen van een goed om in
een behoefte te voorzien). Deze waardering hangt af van de culturele en sociale waarden
van de consument, maar ook van zijn of haar wensen en tevredenheid. Het nut kan
geïdentificeerd worden in technische termen (kwaliteit, functionaliteit, enz.) of in sociale
termen (gemak, prestige, enz.).

Kwalitatieve indicator

Kwalitatieve indicatoren benoemen zaken; ze gebruiken woorden om informatie te geven
over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld: een tekst die de maatregelen beschrijft van een
onderneming om stress aan te pakken.

Kwantitatieve indicator

Een kwantitatieve indicator geeft met behulp van getallen een beschrijving van het
probleem, bv. het aantal ongevallen per eenheidsproces.

Referentiestroom

Een referentiestroom is een gekwantificeerde hoeveelheid product(en), inclusief
productonderdelen, die nodig is voor een specifiek productsysteem om de door de
functionele eenheid beschreven prestaties te leveren.

Referentieschaal

Referentieschalen zijn ordinale schalen, meestal van 1 tot 5 niveaus, die elk overeenkomen
met een prestatiereferentiepunt (PRP).

Referentieschaalbenadering /

Referentieschaal-S-LCIA beoordeelt de sociale prestaties in het productsysteem. Meer
specifiek beoordeelt het de sociale prestaties van de activiteiten van organisaties in het
productsysteem (bv. de praktijken die worden toegepast om de sociale effecten te beheren)
op basis van specifieke referentiepunten van de verwachte activiteit (de zogenaamde
prestatiereferentiepunten - PRP's).

Type I-benadering / Referentieschaal
(RS) S-LCIA

Uitspringende sociale risico's/
gevolgen

Sociale effectsubcategorieën die een groter deel van de totale risico's/effecten
vertegenwoordigen. De Richtlijnen van de VN beschouwen uitspringende risico's/effecten
als de risico's/effecten die de kwetsbaarste stakeholders treffen en onherstelbare schade
aanrichten.
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Termijn

Verklaring / Definitie

Reikwijdte van het onderzoek

De reikwijdte wordt in de eerste fase van het onderzoek gedefinieerd. Dit heeft betrekking
op de diepte en breedte van het onderzoek. De reikwijdte bepaalt de grenzen die worden
gesteld aan de levenscyclus van het product (kan ook oneindig zijn) en aan de mate van
detail van de te verzamelen en te analyseren informatie. De reikwijdte bepaalt waar de
gegevens vandaan zullen komen, hoe actueel het onderzoek zal zijn, hoe de informatie zal
worden verwerkt en waar de resultaten van toepassing zullen zijn.

Scoresysteem

Bij het toekennen van scores kan men gebruikmaken van kwantitatieve, semikwantitatieve
of kwalitatieve schalen, afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie en de
effect(sub)categorie of effectcategorie in kwestie. Scoresystemen willen scores meestal
standaardiseren om ze te kunnen vergelijken.

Semikwantitatieve indicator

Semikwantitatieve indicatoren zijn indicatoren waarbij de resultaten worden uitgedrukt in
een ja/nee-vorm of op een schaal (scoresysteem): bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
stressbeheerprogramma (ja/nee). Kwalitatieve en kwantitatieve indicatorresultaten kunnen
vertaald worden naar een semikwantitatieve vorm.

Secundaire gegevens

Gegevens die oorspronkelijk werden verzameld en verwerkt door andere onderzoekers
of instellingen, of die werden verzameld voor een ander doel dan het huidige, of vaak een
combinatie van beide. Voorbeelden daarvan zijn een publicatie, een audit door een derde
partij of een databank.

Gevoeligheidsanalyse

Systematische procedures voor het inschatten van de effecten van keuzes met betrekking
tot methodes en gegevens op het resultaat van een onderzoek.

Sociale effectbeoordeling (SIA)

Sociale Effectbeoordeling (Social Impact Assessment - SIA) is het proces van het
identificeren van de sociale gevolgen of effecten die waarschijnlijk zullen voortvloeien uit
bepaalde beleidsacties of projectontwikkelingen, om te beoordelen wat het belang van
deze effecten is en maatregelen te bepalen die kunnen helpen om ongewenste effecten te
voorkomen of minimaliseren.

S-LCA

Een sociale en sociaaleconomische levenscyclusanalyse (S-LCA) is een techniek voor het
beoordelen van de sociale impact (reële of potentiële effecten), bedoeld om de sociale en
sociaaleconomische aspecten van producten, alsook hun positieve en negatieve effecten
gedurende hun levenscyclus te beoordelen, met inbegrip van de winning en verwerking
van grondstoffen, productie, distributie, gebruik, hergebruik, onderhoud, recyclage en
verwijdering.

Sociaal kapitaal

De sociale omstandigheden, zoals instellingen, het geldende recht, vertrouwen en
menselijke netwerken, die een voorwaarde of katalysator zijn voor de productie, maar geen
deel uitmaken van de productie zelf.

Sociaal eindpunt / Sociale-categorie- Een sociaal attribuut of aspect dat een probleem identificeert dat reden geeft tot
eindpunt
bezorgdheid. Naar ISO 14040 (2006). Het is dus een aspect van een beschermingsgebied,
bv. de betaling voor werknemers met betrekking tot hun welzijn. Ze zijn nauw verwant aan
de eindpunteffectcategorieën.
Sociale handafdruk

Sociale handafdrukken zijn de resultaten van veranderingen aan business as usual die
leiden tot een positief resultaat of effect. Het kan gaan om veranderingen die de sociale
voetafdruk verkleinen of om veranderingen die bijkomende/niet-gerelateerde positieve
sociale effecten hebben. Die veranderingen kunnen betrekking hebben op de waardeketen
van het product of de organisatie of kunnen buiten de reikwijdte ervan vallen.

Sociale knelpunten

Een sociaal knelpunt is een locatie en/of activiteit in de levenscyclus waar zich
waarschijnlijk een sociaal probleem (als effect) en/of sociaal risico voordoet. Het is
doorgaans gekoppeld aan levenscyclusfasen of -processen. Het moet een grote bijdrage
leveren aan het effect (algemeen, via effectcategorie of -subcategorie). Met andere
woorden: sociale knelpunten zijn eenheidsprocessen die zich bevinden in een regio waar
zich een probleem, risico of kans kan voordoen met betrekking tot een sociale kwestie die
wordt beschouwd als een bedreiging voor het sociale welzijn of die kan bijdragen aan de
verdere ontwikkeling ervan.

De term "bottleneck" kan gebruikt
worden als synoniem voor negatieve
knelpunten.

Sociaal effect
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Sociale effecten zijn gevolgen van positieve of negatieve druk op sociale eindpunten van
het beschermingsgebied (d.w.z. het welzijn van de stakeholders).
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Termijn
Sociale effectweg
[De term "sociaal mechanisme" kan
als synoniem gebruikt worden]

Verklaring / Definitie
Een effectweg die de verspreiding van de oorzaak-gevolgketen bestrijkt van sociale LCIresultaten tot effect, en specifiek is per sociale effect(sub)categorie.

Sociale indicatoren

Sociale indicatoren zijn subjectieve of objectieve, kwalitatieve, kwantitatieve of
semikwantitatieve aanwijzingen die verzameld worden om een bondige, omvattende
en evenwichtige beoordeling mogelijk te maken van de toestand van specifieke sociale
aspecten met betrekking tot een aantal waarden en doelstellingen. Bij LCA zijn sociale
indicatoren indicatoren van het resultaat van een sociale LCI (inventarisatie-indicatoren) of
geven ze het effect per sociale effect(sub)categorie weer.

Sociale prestaties

Sociale prestaties zijn de principes, praktijken en resultaten van de relaties van bedrijven
met mensen, organisaties, instellingen, gemeenschappen en samenlevingen in termen van
de doelbewuste acties van bedrijven ten aanzien van deze stakeholders en de onbedoelde
externe effecten van bedrijfsactiviteiten gemeten aan de hand van een bekende standaard
(Wood, 2016). Vaak worden sociale prestaties gemeten op het niveau van de inventarisatieindicator.

Sociale betekenis / Sociaal belang

Sociale betekenis is een oordeel over de mate waarin een situatie of effecten belangrijk
zijn. Het is sterk afhankelijk van de context, gebaseerd op criteria, normatief, afhankelijk van
waarden, en houdt in dat men rekening moet houden met compromissen.

Sociale voetafdruk

Een sociale voetafdruk is het eindresultaat van een S-LCA-onderzoek, in termen van
negatieve effecten, algemeen of per effectcategorie/subcategorie (bv. het totale
gemiddelde aantal risico-uren equivalent voor arbeidsrechten en fatsoenlijk werk per
aankoopcategorie toeleveringsketen).

Sociaaleconomisch

Slaat op een combinatie van sociale en economische factoren of omstandigheden.

Stakeholder

Individu of groep met een bepaald belang bij de activiteiten of beslissingen van een
organisatie. (ISO 26000, 2008)

Stakeholdercategorie /
Stakeholdergroep

Cluster van stakeholders van wie wordt aangenomen dat ze gelijkaardige belangen hebben
wegens een gelijkaardige relatie ten opzichte van het onderzochte productsysteem.

Toeleveringsketen

Een toeleveringsketen of logistiek netwerk is het systeem van organisaties, mensen,
technologie, activiteiten, informatie en hulpmiddelen die betrokken zijn bij de beweging
van een product of dienst van leverancier naar klant. Activiteiten in de toeleveringsketen
vormen natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en onderdelen om tot een afgewerkt product
dat aan de eindklant wordt geleverd. In geavanceerde toeleveringsketensystemen kunnen
gebruikte producten opnieuw in de toeleveringsketen terechtkomen, op elk punt waarop
enige restwaarde recycleerbaar is.
Toeleveringsketens verbinden waardeketens. Nagurney (2006)

Systeemreikwijdte / Systeemgrens

Systeemreikwijdte = systeemgrens: reeks criteria die aangeven welke eenheidsprocessen
deel uitmaken van een productsysteem. ISO 14040 (2006).

Techniek

Systematische reeks procedures om een taak uit te voeren.

Sociale thema's / Sociale problemen

Sociale thema's of problemen worden beschouwd als een bedreiging voor het sociaal
welzijn of kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. Belangrijke sociale thema's
zijn onder meer: mensenrechten, werkomstandigheden, cultureel erfgoed, armoede, ziekte,
politiek conflict, inheemse rechten, enz.

Instrument

Instrument dat gebruikt wordt om een procedure uit te voeren.
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Termijn

136

Verklaring / Definitie

Triangulatie

Triangulatie houdt in dat verschillende perspectieven worden samengebracht bij het
onderzoeken van een voorwerp of onderzoeksvraag. Die perspectieven kunnen bestaan uit
verschillende methodes die worden toegepast, bij verschillende theoretische benaderingen
die worden gevolgd, of nog vaker in een combinatie van verschillende soorten gegevens of
methodes voor gegevensverzameling. Het verwijst ook naar het verzamelen van gegevens
bij verschillende, mogelijk contrasterende, personen of stakeholders of stakeholdergroepen.

Onzekerheid

Onzekerheid verwijst naar het gebrek aan zekerheid, bv. bij het voorspellen van een bepaald
resultaat, in een meting, of over de resultaten van een beoordeling. Deze algemene term
wordt gebruikt voor elke verspreiding van gegevens die willekeurig of vertekend kunnen
zijn. Bij LCA en S-LCA is de evaluatie of het meten van onzekerheid een continu proces
dat verband houdt met alle elementen van de gegevenskwaliteit, alsook het gebruikte
aggregatiemodel en de algemene doelstellingen van het onderzoek, zoals bepaald in de
Doel en Reikwijdte-fase.

Eenheidsproces

Kleinste deel van een productsysteem waarvoor gegevens worden verzameld bij het
uitvoeren van een levenscyclusanalyse. ISO14040 (2006)

Weging

Het converteren en eventueel samenvoegen van indicatorresultaten over de
effectcategorieën heen, met behulp van numerieke factoren op basis van waardekeuzes; de
gegevens voorafgaand aan de weging moeten beschikbaar blijven. ISO 14040 (2006).
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