
 

 

 

 

 

 
 

  

MVO 2022 
Van der Werff Logistics 



  

2022 
2 

Inhoud 

 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

Van der Werff en MVO ............................................................................................................................ 4 

Lean and Green .................................................................................................................................... 4 

Koploperproject ................................................................................................................................... 4 

CO2 –Footprint ........................................................................................................................................ 5 

Hoe staat Van der Werff Logistics ervoor? .......................................................................................... 5 

In welke mate is Van der Werff Logistics in staat om de uitstoot terug te dringen? .......................... 6 

Directe maatregelen om Co2 in relatie tot verbruik van brandstof te reduceren........................... 6 

Indirecte maatregelen om Co2 in relatie tot verbruik van brandstof te reduceren ........................ 9 

Verdere maatregelen welke leiden tot reductie van Co2 .............................................................. 11 

Scholing ................................................................................................................................................. 14 

Actiepunten ........................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Werff Logistics 

It Dok 8, 8447 GL  Heerenveen 

Postbus 216, 8440 AE  Heerenveen 

T   31 513 648 788 

F   31 513 621 597 

E   info@vdwerff.nl 

www.vdwerff.nl  



  

2022 
3 

Voorwoord 
Waar andere ondernemingen hun kunsten vertonen op industrieterreinen of op kantoorparken vindt 

onze dienstverlening voornamelijk plaats op de openbare weg. Aangezien we trots zijn op het 

vakmanschap, kan en mag iedereen zien wat we aan het doen zijn. Helaas voelt men zich wel eens 

nietig naast zo’n grote truck en wellicht geïntimideerd als de chauffeur zijn wagen in een nauwe 

straat heeft geparkeerd waarmee de weg tijdelijk is geblokkeerd. Dan verbruikt zo’n vrachtwagen 

ook nog eens een aanzienlijke hoeveelheid brandstof en is verantwoordelijk voor een groot deel van 

de CO2- en roetuitstoot waardoor de transportbranche zich al snel in die kwetsbare hoek bevindt.  

Wij zijn ons bewust van hetgeen we de maatschappij mee belasten maar ook zijn we op de hoogte 

van de onmisbare rol welke wij binnen deze maatschappij vervullen. Want zonder transport staat 

alles stil. Dagelijks zijn meer dan 250 medewerkers bezig om de meest uiteenlopende zendingen op 

tijd en zonder schade op de plaats van bestemming te krijgen. Daarbij worden telkens weer 

beslissingen genomen waarbij verspilling wordt voorkomen. Ladingstromen worden gecombineerd in 

grootvolume wagens en ritten worden zoveel mogelijk buiten de files gepland. Binnen de organisatie 

blijven we streven naar duurzame oplossingen welke liggen in kleine zaken  zoals het wassen van 

wagens met hemelwater en voorkomt digitalisering van processen het verspillen van papier. 

Daarnaast de grotere projecten zoals het voortdurend bijscholen van medewerkers en opleiden van 

leerlingen zodat deze betrokken blijven bij de organisatie maar ook de maatschappij waar zij deel van 

uit maken.  

Duurzaamheid houdt in dat wij voortdurend innovatieve logistieke concepten ontwikkelen om het 

bedrijfseconomische aspect in harmonie te laten zijn met de aandacht voor de mens en het milieu. 

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden en zullen deze dan ook nemen als het gaat om 

behoud van de omgeving waarin we ons begeven zodat we deze in een betere staat kunnen 

doorgeven aan de volgende generaties. Hieronder onze deelnemingen en genomen maatregelen 

waarbij Van der Werff Logistics haar bijdrage aan duurzaamheid uitdraagt.  

 

 

 

 

 

 

Theo van der Werff  
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Van der Werff en MVO 

Lean and Green 

Op 11 november 2010 heeft Van der Werff Logistics de Lean and Green 

Award in ontvangst mogen nemen. De Lean and Green Award is onderdeel 

van het programma duurzame logistiek van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat met als doel om binnen 5 jaar de CO2 uitstoot met minimaal 20% 

te reduceren. Deze doelstelling geldt bedrijfsbreed voor al onze disciplines. In 

november 2014 werden de inspanningen betreffende CO2 reductie beloond 

met de Lean and Green Star.  

Medio 2022 zullen wij de 2e STAR gaan behalen. 

 

Koploperproject 

Het Koploperproject helpt MKB’ers om op een doelgerichte en effectieve 

manier in één jaar duurzamer te ondernemen. Sinds 2013 neemt Van der 

Werff Logistics ook deel aan het Koploperproject. De bedrijven die de 

afgelopen twee jaar al deelnamen aan het Koploperproject, realiseerden op 

allerlei manieren groei: groei in de besparingen op afval, energie en 

mobiliteit, een vergroting van het zakelijke netwerk en een toename van 

nieuwe klanten.  
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CO2 –Footprint 

Hoe staat Van der Werff Logistics ervoor? 

Middels de Milieubarometer is een CO2-Footprint weergave gecreëerd. De Milieubarometer is een 

online meetinstrument van de Stichting Stimular in Rotterdam, dat de milieueffecten van een bedrijf 

eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Hieronder een grafiek van de relatieve milieubelasting van de 

verschillende milieuthema’s. 

 

Totaal 6.460.000 kg CO2 

 

Uit de Milieubarometer blijkt duidelijk dat Van der Werff Logistics voor het grootste deel 

verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot veroorzaakt door goederenvervoer. Dit is vanzelfsprekend 

aangezien dit een belangrijk deel logistieke dienstverlening vormt waarvoor veelal vrachtwagens 

worden ingezet.  

Conclusie: 6.400.000 km → 1.982.000 liter diesel → 6.213.000 kg CO2 

 

kantoorpapier  0,02%

Goederenvervoer 97%

Woon-werkverkeer 1%

Mobiele werktuigen 0,34%

Gevaarlijk afval 0,038%

Bedrijfsafval 0,25%

Water & afvalwater 0,01

Brandstoffen 0,06%

Elektriciteit 0,01
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In welke mate is Van der Werff Logistics 

in staat om de uitstoot terug te dringen? 

Directe maatregelen om Co2 in relatie tot verbruik van brandstof te reduceren  

Door het nemen van verschillende maatregelen is Van der Werff de afgelopen 4 jaar in staat geweest 

om het diesel verbruik met meer dan 5% terug te dringen. 

In de achterliggende periode zijn er verschillende zaken opgepakt om het verbruik van brandstoffen 

en smeermiddelen terug te brengen. Zo wordt bij elke olieverversing een oliemonster geanalyseerd, 

waarbij proactief i.p.v. reactief op afwijkingen gestuurd kan worden. Een goed presterende motor 

heeft een betere verbranding, hetgeen resulteert in een beter brandstofverbruik. Voorts worden de 

vrachtwagens afgetankt met diesel voorzien van een additief. Dit additief is een toevoeging welke 

roet vervuiling in de motor tegengaat en zorgdraagt voor een snellere en krachtigere verbranding, 

wat het rendement van de motor ten goede komt. Om onnodig stationair draaien van de voertuigen 

te voorkomen, zijn deze voorzien van een automatische motorstop. Dit draagt bij aan het verder 

terugdringen van de verspilling en de CO2 uitstoot. 

 Sturen rijstijl chauffeurs 

Een belangrijk onderdeel van het terugdringen van het brandstofverbruik is 

het verkrijgen van inzicht in de rijstijl van de chauffeur. De vrachtwagens 

zijn voorzien van een boordcomputer waarmee de rijstijl van de chauffeur 

inzichtelijk kan worden gemaakt. De gegevens worden op chauffeursniveau 

weergegeven, zodat zaken als het soort voertuig, de weersomstandigheden 

en het soort lading buiten beschouwing kan worden gelaten. Dit systeem 

richt zich op zaken die chauffeur zelf kan beïnvloeden: 

▪ het aantal stops per 100 km 

▪ het aantal remmingen per 100 km 

▪ het aantal noodstops per 100 km (extreem forse remacties) 

▪ het procentuele aantal van de geremde afstand 

▪ stationair draaien 

▪ gebruik cruise control (constante snelheid) 

▪ de vrijloop (het uit laten rollen) 

Voor al deze zaken krijgt de chauffeur een cijfer, welke een gemiddelde 

opleveren. De rapportage wordt periodiek intern gepubliceerd en dient als 

input voor de rijstijltrainingen die chauffeurs regelmatig krijgen.  
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ALGEMEEN P12-2016 kg/100 km % #/100 km #/100 km #/100 km % l/100 km km/l % %

Winkel, te Edwin (WINKED) 95,69 17,78% 70,99 238,68 25,71 7,32% 36,38 2,75 27,99% 17,34% 54

Schiffart Rintje (SCHIRI) 87,68 25,90% 40,52 116,12 24,64 6,38% 33,34 3,00 11,59% 4,16% 54

Rovers Jack (ROVEJA) 83,75 53,84% 41,91 116,97 22,72 3,85% 31,85 3,14 18,14% 6,05% 57

Stoffelen Theo (STOFTH) 83,44 23,61% 28,67 85,88 18,08 4,06% 31,73 3,15 14,45% 4,78% 57

Schreur Roy (SCHRRO) 73,84 49,38% 24,61 69,84 15,77 2,82% 28,08 3,56 21,93% 9,37% 58

Overdiep Hans (OVERHA) 85,24 42,81% 38,27 105,16 15,85 4,74% 32,41 3,09 24,38% 7,86% 59

Hendrickx Sebastiaan (HENDSE) 83,82 59,48% 31,88 108,09 21,22 4,89% 31,87 3,14 14,28% 7,29% 59

Dikker Carlo (DIKKCA) 94,56 12,69% 24,76 67,98 7,07 4,49% 35,96 2,78 18,27% 2,30% 61

Loo, van Hans (LOOHAN) 78,19 63,75% 28,91 96,74 16,48 3,26% 29,73 3,36 16,78% 4,33% 61

Kielstra Henry (KIELHE) 76,54 47,48% 19,56 70,32 8,71 4,84% 29,10 3,44 12,17% 1,87% 61

Boer, de Gerben (BOERGB) 88,41 48,77% 35,84 102,02 8,91 5,03% 33,62 2,97 14,21% 5,20% 62

Raukema Jaap (RAUKJA) 86,60 53,99% 46,24 184,53 16,46 5,51% 32,93 3,04 10,90% 10,48% 62

Hofstra Ate (HOFSAT) 80,86 62,60% 10,50 82,11 13,50 5,44% 30,75 3,25 5,06% 2,68% 62

Heide, van der Fedde (HEIDFE) 90,30 42,09% 21,96 61,56 7,28 3,95% 34,33 2,91 16,23% 4,05% 63

Santen, van Sjaak (SANTSJ) 84,73 70,77% 24,86 51,54 8,91 2,83% 32,22 3,10 27,39% 4,23% 63

Pander Henk Gerrit (PANDHE) 80,95 54,04% 29,60 110,18 16,20 3,61% 30,78 3,25 12,18% 6,55% 63

Roffel Jelmar (ROFFEL) 78,30 58,99% 22,46 78,81 11,89 4,50% 29,77 3,36 9,59% 4,21% 63

Princee Harry (PRINHE) 77,42 48,71% 31,46 107,64 15,35 3,47% 29,44 3,40 19,80% 8,33% 63

Maas Walter (MAAWAL) 73,19 68,60% 27,64 95,26 8,33 4,04% 27,83 3,59 20,54% 4,57% 63

Maat Peter (MAATPE) 68,40 44,12% 28,41 87,36 10,34 5,31% 26,01 3,85 15,20% 4,68% 63

Terp, van der Pieter (TERPVD) 89,15 58,53% 21,35 77,65 7,57 5,05% 33,90 2,95 13,29% 4,89% 64

Idzenga Gido (IDZEGI) 83,96 53,41% 21,19 75,16 12,98 4,51% 31,93 3,13 9,47% 6,35% 64

Terpstra Jappie (TERPJA) 80,96 59,52% 17,87 87,39 15,89 2,74% 30,78 3,25 14,22% 6,75% 64

Werf, van der Ronald (WERFRO) 78,20 39,28% 20,76 71,21 13,28 3,61% 29,73 3,36 12,61% 5,37% 64

Munt, van de Teus (MUNTTE) 70,88 61,32% 30,06 104,15 16,13 3,15% 26,95 3,71 12,74% 7,30% 64

Imanse Michel (IMANMI) 70,53 69,59% 30,26 117,30 14,90 3,10% 26,82 3,73 13,59% 6,26% 64

Oort, van Max (OORTMA) 70,31 59,70% 28,85 88,62 18,11 2,71% 26,74 3,74 13,41% 8,33% 64

Pluijm, van der Elvin (PLUIEL) 69,32 60,58% 34,68 100,37 16,91 4,02% 26,36 3,79 14,06% 10,19% 64

Beer, de Richard (BEERRI) 62,56 69,71% 22,58 79,70 14,49 2,98% 23,79 4,20 11,30% 4,36% 64

Akkerman Jan (AKKEJA) 84,46 60,68% 26,25 96,12 11,39 3,03% 32,12 3,11 12,58% 5,04% 65

Hooisma Peter (HOOIPE) 81,96 49,63% 23,90 93,69 16,25 3,18% 31,16 3,21 10,45% 9,12% 65

Terpstra Pieter (TERPPI) 80,93 0,00% 28,03 74,67 5,73 4,13% 30,77 3,25 13,48% 3,77% 65

Smits Chris (SMITCH) 69,26 65,24% 18,78 87,52 12,55 3,50% 26,34 3,80 12,64% 5,84% 65

Alkema Jan (ALKEJA) 88,62 68,08% 25,81 71,64 5,72 4,44% 33,70 2,97 14,50% 5,13% 66

Stienstra Ronald (STIERO) 81,05 33,97% 21,18 56,96 9,82 4,12% 30,82 3,24 9,42% 4,76% 66

Haar, van de Adriaan (HAARAD) 71,23 52,01% 25,23 87,12 9,39 3,64% 27,09 3,69 12,65% 5,94% 66

Smink Harm (SMINHA) 81,28 56,49% 24,36 74,62 8,93 3,15% 30,90 3,24 16,49% 6,54% 67

Buunk André (BUUNAN) 79,96 37,20% 21,72 77,73 11,10 4,64% 30,40 3,29 12,23% 11,80% 67

Lei, van der Homme (LEIHOM) 78,38 70,52% 27,47 75,72 9,87 2,85% 29,80 3,36 16,63% 6,68% 67

Rouwelaar, ten Jelmer (ROUWJE) 77,81 68,18% 27,43 90,72 3,59 4,98% 29,59 3,38 8,04% 3,66% 67

Koopman Aldert (KOOPAL) 73,51 57,72% 23,67 66,08 4,63 3,89% 27,95 3,58 11,96% 3,54% 67

Bergsma Erik (BERGEP) 70,99 61,17% 23,93 69,78 4,52 4,14% 26,99 3,70 10,32% 4,11% 67

Rozema Harold (ROZEHA) 70,20 68,04% 17,70 70,92 15,96 2,47% 26,69 3,75 6,77% 7,28% 67

Terpstra Jitse (TERPJI) 68,99 71,72% 21,11 58,90 10,26 3,32% 26,23 3,81 11,47% 5,28% 67

Boer, de Dennis (BOERDE) 59,94 34,95% 20,27 53,31 8,31 3,27% 22,79 4,39 11,94% 3,92% 67

Overdiep Richard (OVERRI) 87,38 72,25% 22,17 59,49 4,96 3,81% 33,22 3,01 9,20% 5,10% 68

Vermeer Germen (VERMGE) 81,28 37,61% 18,27 37,95 3,15 1,51% 30,91 3,24 13,80% 2,26% 68

Berg, van den Tsjalling (BERGTS) 78,55 67,53% 27,78 83,76 6,42 4,29% 29,87 3,35 10,63% 6,35% 68

Stoelwinder Wolter (STOWOL) 73,23 40,77% 22,20 55,22 7,58 2,86% 27,84 3,59 17,85% 6,77% 68

Bij, van der Bonne (BIJBON) 71,44 64,04% 29,63 94,36 7,05 2,99% 27,16 3,68 15,20% 7,59% 69

Grünbauer Gerard (GRÜNGE) 71,02 65,95% 24,02 59,28 8,22 3,54% 27,00 3,70 6,50% 6,29% 69

Brouwer Michael (BROMIC) 68,72 56,93% 19,21 62,74 4,37 4,17% 26,13 3,83 10,24% 4,85% 69

Graaf, de Marcel (GRAAMA) 67,29 64,20% 14,96 41,60 2,41 3,01% 25,59 3,91 9,00% 2,67% 69

Vellinga Bart (VELLBA) 84,28 66,37% 18,92 71,15 6,26 3,07% 32,05 3,12 7,58% 6,89% 70

Waterlander Jacob (WATEJA) 77,06 71,52% 24,97 61,04 3,89 1,58% 29,30 3,41 14,31% 8,09% 70

Halman André (HALMAN) 81,53 72,52% 20,04 60,18 4,67 2,04% 31,00 3,23 15,04% 5,76% 71

Zijnstra Henk (ZIJNHE) 80,30 71,15% 25,31 67,75 2,48 3,41% 30,53 3,28 9,97% 5,60% 71

Jong, de Rimmert (JONGRI) 74,18 72,09% 16,98 53,39 2,87 3,65% 28,20 3,55 7,18% 5,80% 71

Krist Anne (KRISAN) 64,93 71,49% 34,41 76,31 1,50 3,06% 24,69 4,05 16,04% 5,65% 71

Patist Arjen (PATIAR) 93,40 60,69% 22,70 66,28 4,76 2,18% 35,51 2,82 12,03% 9,48% 72

Breeuwsma Jesmer (BREEJE) 78,18 65,70% 26,15 86,23 5,23 2,30% 29,72 3,36 8,23% 6,73% 72

Terpstra Gaele (TERPGE) 73,96 42,54% 15,13 59,31 5,22 2,57% 28,12 3,56 7,02% 7,16% 72

Haken, ten Richard (HAKERI) 72,80 62,46% 18,15 66,18 1,93 3,37% 27,68 3,61 8,06% 5,71% 72

Boer, de Henk (BOERHE) 71,49 62,29% 21,95 60,45 6,87 1,40% 27,18 3,68 13,08% 7,24% 72

Tamminga Dirk-Jan (TAMMDI) 71,49 32,72% 16,39 57,26 2,33 2,60% 27,18 3,68 9,15% 5,23% 72

Weegh, op de Jules (WEEGJU) 70,59 57,83% 23,52 86,59 4,76 2,97% 26,84 3,73 9,61% 7,66% 72

Werff, van der Theo (WERFTH) 79,43 65,95% 20,30 71,60 1,78 3,41% 30,20 3,31 7,70% 7,58% 73

Boer, de Johannes (BOERJO) 69,25 64,40% 18,16 40,75 6,33 2,03% 26,33 3,80 6,84% 7,84% 73

Pijkeren, van Jeroen (PIJKJE) 68,59 66,94% 22,19 103,36 3,71 2,66% 26,08 3,83 7,89% 7,49% 73

Herwijnen, van Dimitrie (HERWDI) 72,81 69,88% 19,30 47,95 3,25 3,12% 27,68 3,61 5,88% 11,05% 74

Duistermaat Ronald (DUISRO) 68,17 64,15% 24,42 102,30 3,18 2,13% 25,92 3,86 7,44% 7,51% 74

Haan, de Izaak (HAANIS) 66,70 76,70% 18,10 67,39 1,03 2,36% 25,36 3,94 5,88% 6,15% 75

Hafkamp Koen (HAFKKO) 70,03 73,08% 13,41 45,48 2,86 1,50% 26,63 3,76 3,84% 8,62% 76

Molen, van der Jan (MOLJAN) 67,76 73,19% 25,41 72,29 2,20 1,42% 25,76 3,88 6,70% 9,81% 76

Lengkeek Jannes (LENGJA) 66,55 71,53% 19,95 39,78 3,86 0,61% 25,30 3,95 8,21% 9,53% 76

GEMIDDELDES 76,92 56,55% 25,04 80,02 9,29 3,47% 29,25 3,45 12,37% 6,36% 67
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Investeringen in nieuw materieel 

Het inkoopbeleid is erop gericht om de Euro 5 voertuigen af te 

voeren en te vervangen voor de schonere euro 6 voertuigen. In 

vergelijking met de Euro 5-norm moet voor Euro 6 de emissie 

van stikstofoxiden (NOx) met nog eens 77% worden 

teruggebracht en die van roetdeeltjes met 66%. Concreet 

betekent dit dat de emissie van stikstofoxiden moet worden 

gereduceerd van 2,0 tot 0,46 gram/kWh en die van 

roetdeeltjes van 0, 03 tot slechts 0,01 gram/kWh. Er gelden 

echter aanvullende eisen. Euro 6-motoren moeten onder alle 

bedrijfsomstandigheden, minimaal 7 jaar of tot 700.000 km 

aan de strenge eisen voldoen. Autoriteiten zullen daarop in de toekomst steekproefsgewijs 

controleren en nieuwe ‘on board’ diagnosesystemen waarschuwen de chauffeur wanneer dat 

onverhoopt niet het geval is.

 

Voor de komende jaren is een verdere ‘vergroening’ van het wagenpark voorzien. De voertuigen die 

zich inmiddels in het wagenpark bevinden, laten een verbeterd verbruik zien ten opzichte van de 

oudere voertuigen, waardoor er een vermindering van de CO2 uitstoot bereikt wordt. Er is voorzien 

in een zevental volumecombinaties met een tweede generatie Euro 6 motoren voor een nog beter 

verbruiksresultaat. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in meer assige trekkers om met de 

voertuigcombinatie meer lading te kunnen vervoeren, hetgeen de efficiency zal doen toenemen en 

het aantal vervoerbewegingen zal doen reduceren.  

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverleningen is het lossen op locatie met behulp een 

autolaadkraan of een meeneemheftruck. In 2016 is er een trekker afgeleverd met een zuinige en 

stille motor, waarop een autolaadkraan is gemonteerd. Deze voertuigcombinatie kenmerkt zich ten 

opzicht van oudere voertuigen door een lager toerental waarop de PTO van de vrachtwagenmotor 

vermogen levert aan de kraan. Hierdoor is er sprake van minder geluidsoverlast, maar ook een lager 

brandstofverbruik bij het werken met de autolaadkraan. 
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De komende jaren zal de vlootmeeneemheftrucks verder uitgebreid gaan worden. Als proef heeft 

Van der Werff Logistics gebruik gemaakt van een zogenaamde E-heftruck. 

De E-Serie Pro Future meeneemheftruck van Moffett is de eerste heftruck 

welke is voorzien van elektrische aandrijving met lithium-ion. Dat maakt 

deze meeneemheftruck ideaal voor stedelijke leveringen op plaatsen waar 

de toegang beperkt is, door bijvoorbeeld eisen op het gebied van 

geluidsniveau en uitstoot. Er kleven echter nog een aantal praktische 

bezwaren aan de inzet van dergelijke machines, vandaar dat vooralsnog 

geïnvesteerd is in reguliere dieselmachines. Deze zijn echter wel van de 

Pro Future generatie en deze kenmerken zich door minder uitstoot van 

zowel CO2, als PM10 deeltjes. Door aanpassingen verbruikt dit type 

meeneemheftruck tot 32 procent minder brandstof en maakt 4dBA minder lawaai in vergelijking met 

het standaardmodel. De hoge prestatieniveaus zijn echter behouden gebleven en de snelheid 

waarmee een lading kan worden opgetild bij stationaire motorstand is toegenomen met 40 procent. 

Inmiddels zijn er 20 4-weg machines aangeschaft die medio 2022 ingezet gaan worden bij onze 

opdrachtgevers. 

Een andere ontwikkeling is de toepassing van track & trace systemen op de getrokken eenheden. De 

trekkende eenheden zijn  middels de boordcomputer realtime te volgen, evenals de 

meeneemheftrucks. De volgende stap is de toepassing van een GPS systeem op de opleggers en 

aanhangers, waarbij direct de staat van de banden afleesbaar zal zijn op de thuisbasis. 
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Indirecte maatregelen om Co2 in relatie tot verbruik van brandstof 

te reduceren 

Het grootste aandeel van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het fysieke en meest zichtbare 

deel van onze logistieke dienstverlening, het vervoer over de weg. Om dit zo duurzaam mogelijk te 

doen zijn er ook in de ondersteunende activiteiten en processen duurzaamheidsmaatregelen 

genomen.  

 

Optimalisatie beladingsgraad 

Vanzelfsprekend wordt er met name uit oogpunt van economisch belang zoveel mogelijk gekeken 

naar een optimale beladingsgraad (vulling graad) 

voor het wagenpark waarbij de zogenaamde lege 

kilometers tot een minimum worden beperkt. 

Door optimaal samen laden van deelpartijen en 

het creatief combineren van ladingstromen 

vanuit alle regio’s binnen het werkgebied 

onderscheid Van der Werff Logistics zich sinds 

jaren van het eigen vervoer waarbij de 

beladingsgraad veelal hoog is. Door de stijgende 

kilometerkosten en de daarmee samenhangende 

belasting van het milieu krijgt het aspect 

beladingsgraad steeds meer aandacht. Van der Werff Logistics optimaliseert haar beladinggraad 

middels: 

▪ Netwerk van samenwerkende partners in het wegvervoer (ook op diverse online platforms, 

zoals Teleroute of trucking.nl), 

▪ Multi-inzetbaar materieel waarmee verschillende ladingstromen gecombineerd kunnen 

worden, 

▪ Overzichtelijk plansysteem waarbij voortdurend inzicht in de locatie van beschikbaar 

materieel en ladingstromen, 

▪ Rapportages waarbij de prestatie m.b.t. beladingsgraad continu kan worden gevolgd en 

mogelijk bijgestuurd, 

▪ Het uitbreiden van het aantal standplaatsen om ongewenst leegrijden te voorkomen (en 

sneller te kunnen inspelen op de wensen van de klant). 

 

 

Automatisering 

Op ICT gebied zijn er diverse stappen gezet. Naast het realtime inzichtelijk hebben van de posities 

van de meeneemheftrucks, was er sprake van een andere ‘blinde vlek’ in het planproces. Alle eigen 

voertuigen zijn voorzien van een boordcomputer waarmee realtime gecommuniceerd kan worden, 

echter de charters zijn niet voorzien van een dergelijk systeem.  Daar is inmiddels verandering in 

gekomen. Op de smartphone van de charter kan een app gedownload worden, waardoor 

communicatie mogelijk is tussen het plansysteem (TMS) en de charter. Indien de telefoon voorzien is 
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van GPS, kan er zelfs een geopositie meegestuurd worden. Het 

invoeren van de app heeft geleid tot meer inzicht in een verlaging 

van het aantal telefoongesprekken. In combinatie met het TMS 

worden de statussen en de gerealiseerde tijden weergegeven op 

de webportal. Op deze portal zijn eveneens de vrachtdocumenten 

beschikbaar voor de klant, zodat ook deze direct de beschikking 

heeft over de gegevens en niet langer meer hoeft te bellen om zijn (of haar) informatie te krijgen.  

 

In het verleden gingen er elke 4 weken grote stapels enveloppen 

de deur uit, met daarin de loonstrook en nieuwsbrief. Dit is 

inmiddels verleden tijd, aangezien zowel de nieuwsbrief als de 

loonstrook via de digitale snelweg bij de medewerkers afgeleverd 

wordt.  

 

Een continu proces is het optimaliseren van de order entry. Door 

het digitaal aanleveren van orders, worden diverse faxen die voorheen ontvangen werden, 

vervangen door bestandjes welke direct in het systeem ingelezen kunnen worden. Deze werkwijze 

scheelt een grote hoeveelheid papier, maar ook draagt het bij aan het reduceren van fouten en het 

sneller beschikbaar hebben van de orders, waardoor het planproces wordt bespoedigd.  

 

De volgende stap in de digitalisering van diverse documentstromen zijn 

de inkoopfacturen. Sedert een aantal jaren maakt Van der Werff 

Logistics gebruik van software om de vrachtbrieven te digitaliseren, 

waarna het e-factureren werd geïntroduceerd. Nu uitgaande stroom is 

geoptimaliseerd, wordt de focus gericht op de inkomende stroom 

facturen en andere documenten. 
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Verdere maatregelen welke leiden tot reductie van Co2 

Duurzaam opgewekte energie 

Sinds 2012 is er overgestapt op groene energie welke wordt opgewekt 

middels natuurlijke krachtbronnen. Momenteel wordt de elektriciteit 

geleverd door Nuon. De elektriciteit die geleverd wordt door Nuon 

GroenGarant wordt opgewekt door waterkracht en/of biomassa.  

Monitoring bandenspanning 

De nieuwste generatie voertuigen in de vloot zijn uitgerust met een TPMS 

(bandenspanningscontrolesystemeem). Reeds jaren heeft Van der Werff een beleid waarbij 80% van 

de banden voorzien worden van een nieuw loopvlak, waarna deze weer met eenzelfde levensduur 

ingezet kan worden. Naast de economische besparing wordt hiermee een reductie van gemiddeld 

180 kg CO2 per band behaald. Het periodiek controleren van de banden en het inzicht wat het TPMS 

geeft aan de chauffeur draagt bij aan een 

optimalisering van het bandenbeleid, dit is nu meer 

op proactief dan op reactief handelen gericht.  We 

voorkomen hiermee ongeplande stilstand, maar door 

een betere bandenspanning verminderd de 

rolweerstand, hetgeen resulteert in een verlaging van 

het brandstofverbruik. 

In de nabije toekomst zullen de getrokken eenheden uitgerust worden met een systeem welke de 

chauffeur inzicht geeft in de status van de bandenspanning, maar welke ook op de thuisbasis 

zichtbaar zal zijn. 

Smeermiddelen 

In de eigen werkplaats worden de transportmiddelen onderhouden. Er is gekozen voor 

smeermiddelen (denk daarbij aan o.a. motorolie), welke de interne 

wrijving verminderen. Tevens maken deze middelen langere 

onderhoudsintervallen mogelijk, waardoor de vrachtwagen kan doen 

waarvoor deze is aangeschaft; het verrichten van transport.  Het 

minder zichtbare deel van deze smeermiddelen speelt zich af in het 

binnenste van de motor, namelijk minder interne wrijving, waardoor 

er een verdere optimalisatie van het verbrandingsproces plaatsvindt. Daarnaast worden bij nieuwe 

generatie vrachtwagenmotoren de onderhoudsintervallen verlengd. Enerzijds betekent dit dat een 

voertuig doelmatiger ingezet kan worden, maar ook dat de hoeveelheid motorolie in een 

‘vrachtwagenleven’ afneemt en daarmee ook de milieubelasting. 

Wasstraat 

Aangezien er het wassen van vrachtwagens gepaard gaat met het verbruik van veel water heeft Van 

der Werff Logistics er voor gekozen om de wagens met hemelwater te reinigen. Het water wordt 

opgevangen vanaf het dak en opgeslagen in een opvangput met een capaciteit van 60.000 liter. Bij 

nat weer worden de voertuigen eerder vuil , om de cirkel rond te maken wordt het voertuig 
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gereinigd gemaakt met het water wat er eerder tijdens de regenachtige dagen voor heeft gezorgd 

dat het wagenpark vuil is geworden. Een ander punt van aandacht in de wasstraat is het gebruik van 

reinigingsmiddelen. Hierin zijn diverse mogelijkheden, Van der Werff Logistics heeft er voor gekozen 

om milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken. Verder is voor de bemensing van de 

wasstraat een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen. Deze medewerker 

neemt zijn taak zeer serieus en is een waardevolle aanvulling op het team. 

 

Verlichting en verwarming 

Er is geïnvesteerd in een nieuw verwarmings- en verlichtingssysteem voor zowel de werkplaats als de 

opslagloods. De verwarming is in te regelen en gaat daarmee alleen verwarmen op de momenten dat 

het nodig is. Daarvoor is een energiezuinig systeem toegepast. Voor de verlichting is gekozen om 

duurzame verlichting toe te passen, welke energiezuinig is, maar ook goed licht geeft voor de 

mensen die in die betreffende ruimte hun werkzaamheden verrichten. 

Schadepreventie 

Schades zorgen voor ergernis bij alle betrokkenen, leveren extra kosten op en kunnen het imago 

aantasten. Veel schades zijn echter te voorkomen door onderzoek te doen naar de oorzaken en deze 

vervolgens zo veel mogelijk te beperken. TVM verzekeringen helpt haar leden door met 

schadepreventie en risicobeheer niet alleen het aantal schades terug te dringen, maar ook een 

positieve bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in het algemeen. 

Met deze aanpak zal het vakmanschap van de chauffeurs verbeteren, overigens richt deze aanpak 

zich niet alleen op de chauffeurs, maar ook op management, planning en loodsmedewerkers. 
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Onder het kopje preventie valt ook de aanpak van het bedrijfsterrein. Daar zijn stappen gezet, welke 

begin 2015 hebben geleid tot de uitreiken van de KVO-B Duim 2015, waarmee Van der Werff 

Logistics zich veilig bedrijf 2015 mag noemen. Uit het juryrapport: Van der Werff heeft de afgelopen 

jaren op haar bedrijfslocatie veel werk verzet. Er zijn voorzieningen aangebracht die de veiligheid 

verhogen. Deze sluiten aan op het plan van aanpak voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Van der 

Werff verdient daarmee de ‘opgestoken’ KVO-B duim 2015.  
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Scholing 
Scholing werknemers - Code 95 

Sinds 2009 is de wettelijke verplichting tot nascholing van kracht in het kader 

van de Europese richtlijn vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs waarbij 

een chauffeur 35 uur scholing dient te volgen gedurende een periode van 5 

jaar. Aangezien Van der Werff ook voor 2009 reeds behoorlijk investeerde in 

scholing van werknemers was dit niet een grote stap maar wel een goede 

aanleiding om het opleidingstraject bedrijfsspecifiek in te richten m.b.t. de 

specialisatie ‘distributie afwijkende maten” en “bouwmaterialen transport”. 

Inmiddels kunnen we concluderen dat de scholing op schema ligt en 

iedereen voor de vereiste datum de uren volgemaakt heeft.  

Erkend Leerbedrijf 

Van der Werff Logistics is sinds 2008 erkend leerbedrijf (zie ook www.vdwerff.nl) . Op alle afdelingen 

van de organisatie worden continue leerlingen van verschillende scholen opgeleid. Ook worden 

regelmatig medewerkers omgeschoold naar nieuw werk waarbij deze m.b.v. externe training binnen 

het eigen bedrijf nieuwe disciplines worden bijgebracht. Momenteel bevinden zich zowel MBO’ers 

als Hbo’ers binnen het bedrijf op posities in de werkplaats, op- en overslagloods en het kantoor.  

MBO traject 

In 2012 heeft Van der Werff Logistics een 40-tal chauffeurs een 

MBO traject aangeboden. Op deze wijze werden deze 

medewerkers in de gelegenheid gesteld om alsnog een MBO 

diploma beroepsgoederenchauffeur te behalen. Op deze wijze 

konden de deelnemers de theorie aan de praktijk toevoegen. Het 

traject is inmiddels afgerond voor deze specifieke groep.  

Aandacht voor de maatschappij 

We zijn betrokken bij de omgeving waarin we ons werk doen en willen dan ons steentje ook 

bijdragen m.b.t. goede doelen of ludieke initiatieven. Regelmatig 

wordt het transportmaterieel ingezet voor zogenaamde ritten met 

gehandicapten of worden opleggers gebruikt als podiumwagens 

voor sportevenementen. Daarnaast biedt Van der Werff 

voorlichting aan school kinderen over veiligheid in het verkeer en 

het gevaar van de dode hoek. Tevens worden gastlessen gegeven 

om leerlingen te enthousiasmeren voor logistieke vak. De aandacht 

voor de maatschappij komt ook tot uiting in de sponsoring van diverse zaken. Daarbij valt te denken 

aan sportverenigingen, middels een tenue of een bord langs het veld. 
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Duurzame inzetbaarheid 

Het Sectorinstituut vindt het belangrijk dat mensen in de sector Transport en Logistiek ook in de 
toekomst hun werk goed kunnen blijven doen. Zeker nu de pensioenleeftijd opschuift. De 
inzetbaarheidscheck is onderdeel van het onderwerp duurzame inzetbaarheid uit het sectorplan 
Transport en Logistiek. Het sectorinstituut wil dat werknemers zelf meer hun verantwoordelijkheid 
nemen om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat stimuleert ze met de Inzetbaarheidscheck 
 
De inzetbaarheidscheck is voor werknemers in de sector Transport en 
Logistiek , zowel individuele werknemers kunnen hieraan deelnemen als 
werknemers die daartoe uit worden genodigd via hun bedrijf. In dat laatste 
geval bestaat de mogelijkheid om een groepsrapport te maken met 
managementinformatie (bedrijfsaanpak). Van der Werff Logistics heeft ervoor 
gekozen om de route van de bedrijfsaanpak te volgen.  
 
De inzetbaarheidscheck wordt online ingevulde door de medewerker en is volledig anoniem.  Als ze 
de inzetbaarheidscheckvolledig hebben ingevuld ontvangen ze een persoonlijk rapport met adviezen 
en tips. Mensen die een risicovolle score hebben worden gebeld en uitgenodigd voor een gesprek 
dat kan plaatsvinden bij hen in de buurt op een tijdstip dat hen uitkomt. Ze kunnen vervolgens 
eventueel ook een interventie krijgen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, leefstijl en 
loopbaan. Na 9 maanden worden mensen nogmaals uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Het 
bedrijf ontvangt een bedrijfsrapportage. 
 

Platform Logistiek in de bouw 

Platform Logistiek in de bouw is een initiatief van Bouwend Nederland, Connekt, 

Hogeschool Rotterdam/Utrecht, Rijkswaterstaat, TLN, TNO en TU Delft. Het doel 

van het platform is om met de betrokken partijen binnen de bouwketen lange 

termijn oplossingen te ontwikkelen op gebied van duurzame, efficiënte en effectieve bouwlogistieke 

processen. Door de crisis zullen veel bouwprojecten in de toekomst verschuiven naar de 

binnensteden en worden opdrachtgevers steeds kritischer. Duurzaamheid, milieueisen, overlast in de 

binnenstad waarbij weinig of geen ruimte voor opslag van bouwmaterialen waardoor de werkwijze 

van de bouwketen zal gaan veranderen. Van der Werff Logistics wil met haar ervaring en expertise in 

de bouwlogistiek een belangrijke bijdrage leveren om de processen beter op elkaar te laten 

aansluiten en uiteraard een rol spelen wat betreft het bieden van dienstverlening op dit vlak.   
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Actiepunten 
In 2022 (en daarna) zullen aan de volgende punten gewerkt worden: 

▪ Opvolgen rijstijl chauffeurs 

▪ Investeringen in nieuw materieel, zowel trekkende als getrokken eenheden 

▪ Optimaliseren beladingsgraad 

▪ Automatisering 

▪ Schadepreventie 

▪ Scholing 

▪ Inzetbaarheidscheck 

Het spreekt voor zich dat alle zaken die eerder besproken zijn en niet in de voorgaande opsomming 

genoemd zijn, mogen rekenen op onze belangstelling, het verbeteren is immers een continu proces. 


