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1. Inleiding 
 
De brancheorganisatie Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is één van de 
branches die binnen het bredere project “Stimuleren van Transportefficiënte Economie via 
Brancheaanpak” een kennispositieproject heeft doorlopen. Dit project is gefinancierd door SenterNovem 
en uitgevoerd door Amsterdam Consultants. 
Het project had tot doel concrete projecten voor transportbesparing te vinden en de kennisbehoefte voor 
transportbesparing in beeld te brengen. 
 
Aan de uitvoering van het project hebben de onderstaande 10 bedrijven van de NRK  deelgenomen. 

 
Het eindresultaat van het project voor de bedrijven is een efficiencyplan met de kansrijke 
verbetermaatregelen. 
 
Het eindresultaat voor de NRK is een stappenplan om bedrijven te stimuleren onderzoek te doen naar 
transportbesparing. 
De opzet van het stappenplan sluit aan bij de sterke punten van de brancheaanpak te weten: 

- hechtheid van de branche 
- goede communicatie 
- betrokkenheid van de bedrijven bij energiebesparing door middel van de Meerjarenafspraken 

Energie-Efficiency (MJA’s). 
Het stappenplan beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om de concrete mogelijkheden voor 
transportbesparing te onderzoeken en de wijze waarop de kennis over transportbesparing op een hoger 
managementniveau wordt gebracht. 
 
 
2. Behaalde resultaten 
 
Het verplaatsen van goederen kost energie en geld. Het is daarom aantrekkelijk om te onderzoeken of met 
minder kosten en energiegebruik dezelfde of een betere transportprestatie gerealiseerd kan worden. 
Voor het onderzoek hebben de deelnemers aan het project gebruik gemaakt van een verbetermodel.  
Het verbetermodel is gebouwd voor: 

- nulmeting 
- simulatie van verbetermaatregelen 
- berekening van het besparingspotentieel 
- selectie van kansrijke verbetermaatregelen 
- bepaling van de prestatie indicatoren 

 

Bedrijf
Kivo Plastic Verpakkingen
Vredestein Banden 
RPC Packaging 
Polyplastic
Oerlemansplastics 
Polymer Chemical Company
Ertecee 
Bema Kunststoffen 
Medisize 
Drakainterfoam
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Samenvatting resultaat 
De gezamenlijke resultaten van het onderzoek bij de 10 bedrijven zijn als volgt samengevat: 
 

Besparingspotentieel (per jaar)  Maatregelen  
Euro’s * Kilometers Liters brandstof Megajoule 

Totaal  450.000 460.000 143.000 39.000.000 
* De investeringskosten voor het uitvoeren van de maatregelen zijn in het besparingspotentieel verrekend. 
 
 
Verbetermaatregelen 
Met het project zijn 11 kansrijke verbetermaatregelen gevonden die in meer of mindere mate bijdragen 
aan kilometerbesparing. 
In onderstaande figuur zijn de gevonden verbetermaatregelen weer gegeven met het relatieve aandeel in 
de kilometerbesparing. 

 
 
De verbetermaatregel “Inzicht in transportkosten” komt bij bijna alle deelnemers voor maar leidt niet 
direct tot kilometerbesparing. De maatregel voorziet wel in de kennisbehoefte van de bedrijven in de 
branche en is van wezenlijk belang bij het identificeren van verbetermaatregelen.  
 
Een goed voorbeeld is Curtec dat door verbetering van het inzicht in de transportkosten een besparing 
heeft gerealiseerd van 20% en nog meer mogelijkheden ziet.  
 
De helft van het besparingspotentieel aan kilometers vloeit voort uit de verbetermaatregel “Grotere 
voertuigen”. Verder spelen ook de maatregelen “Distributiestructuur” en “Ritplanning” een belangrijke 
rol. 
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Het procentuele aandeel van de verbetermaatregelen is weergegeven in de volgende figuur. 
Maatregelen die betrekking hebben op verbetering van logistieke efficiency zijn goed voor 82% van het 
besparingspotentieel. Verkleining van volume door innovatieve aanpassing van product of verpakking 
draagt voor 6% bij aan het besparingspotentieel.  
 

 
 

De combinatie van verbetermaatregelen leidt tot onderstaand besparingspotentieel in kilometers. 

 
Het besparingspotentieel van de deelnemers varieert tussen 160.000 km per jaar en 15.000 km per jaar. 
Voor de deelnemers met een kleine transportomvang heeft het onderzoek geen besparing opgeleverd. De 
transportomvang moet minimaal 500.000 km per jaar bedragen wil er een aantrekkelijke besparing 
mogelijk zijn.  
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De besparingen in geld variëren van 9% tot 1% van de totale transportkosten. 

 
 
Bij veel bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie speelt het grote volume van de producten een 
belangrijke rol bij transportefficiency. In sommige gevallen neemt het volume van de grondstof tot het 
volume van de eindproducten toe met een factor 30 of zelfs 50. Om de eindproducten af te leveren die 
gemaakt worden van de grondstof die met één vrachtauto wordt aangevoerd zijn dan 50 vrachtauto's nodig.  
Transport van gereed product betreft vooral volumevervoer. Door het zo goed mogelijk in elkaar passen van 
de goederen wordt door de meeste bedrijven een hoge beladingsgraad gerealiseerd.  
 
 
Transportpreventie 
Door maatregelen aan de bron, zoals aanpassing van het product (dematerialisatie / substitutie), het nesten 
of samenpersen van producten kan transport worden voorkomen. 
Innovatieve voorbeelden zijn: 
 
- Vredestein heeft de vier seizoenen band ontwikkeld en een opvouwbare reserveband voor 

personenauto's. Beide ontwikkelingen verminderen het transport. 
 
- Polyplastic heeft, met een kliksysteem voor het hang- en sluitwerk, een productintegratie bereikt voor 

caravan en camperramen, waarmee het transportvolume met 30% is gedaald. 
 
- Drakainterfoam heeft samen met haar vervoerders een wagen ontwikkeld met een beweegbaar dak en 

een dubbele vloer met een rolband. Hierdoor kan het product in elkaar worden geperst tot ongeveer 
30% van het oorspronkelijke volume. Dit levert een evenredige transportbesparing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besparing Euro

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Besparing Euro



 6

Ketenprojecten 
Met het project zijn  goede kansen gevonden voor samenwerking in de keten.  
Twee bedrijven zien mogelijkheden voor transportbesparing door hun distributienetwerk te koppelen aan 
het distributienetwerk van de partners in de keten. 
Drie bedrijven kunnen samen met partners in de keten besparen door de transportverpakking in de keten 
aan te passen. 
 

 
 
Conclusies 
De eerste conclusie van het project is dat er bij de deelnemende bedrijven een groot besparingspotentieel 
aanwezig is. Dit maakt het interessant voor de NRK om ook andere bedrijven te stimuleren onderzoek te 
doen naar mogelijkheden voor transportbesparing. Met dit doel is een stappenplan voor transportbesparing 
opgesteld. 
 
De tweede conclusie is dat kennis voor transportbesparing voornamelijk ingezet wordt op operationeel 
niveau en dat versterking van kennis op tactisch en strategisch niveau een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan transportbesparing. 
Daarom zijn in de brancheaanpak ook stappen opgenomen om de inzet van kennis naar een hoger 
managementniveau te brengen. 
 
 
Succes 
Gebaseerd op de ervaringen van het kennispositieproject kan worden gesteld dat de brancheaanpak 
succesvol is wanneer 6 % van de 670 leden in een periode van 4 jaar een kilometerbesparing van 
gemiddeld 5% kunnen realiseren.  
Deze doelstelling van de brancheaanpak leidt tot de volgende resultaten: 
 
Bedrijven 40
Besparing euro 1.788.000€       
Besparing kilometers 1.824.280
Besparing megajoules 23.271.732  
 
 
Uitgangspunten 
Amsterdam Consultants er van uitgegaan dat de NRK niet over voldoende kennis en middelen beschikt 
om de bedrijven te ondersteunen bij hun onderzoek naar transportbesparing en om de resultaten van de 
brancheaanpak te monitoren. Tevens is Amsterdam Consultants er vanuit gegaan dat de overheid geen 
subsidie beschikbaar stelt voor de brancheaanpak voor transportbesparing. 
Om de bedrijven op de hoogte te kunnen stellen van de kosten van het inschakelen van een adviseur, heeft 
Amsterdam Consultants voor de NRK de uit te voeren werkzaamheden en de advieskosten vastgelegd in 
een model begeleidingsovereenkomst en toegevoegd als bijlage 1. 
De bedrijven zijn vrij om zelf onderzoek naar transportbesparing te doen, of gebruik te maken van een 
adviseur. De keuze van de adviseur is aan het bedrijf. 
 

Bedrijf Ketenproject
1 Koppelen distributienetwerken
2 Koppelen distributienetwerken
3 Verpakking
4 Ketenverpakking
5 Ketenverpakking
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3. Stappenplan “Brancheaanpak Transportbesparing” 
 
Stap 1 Afspraken uitvoering 
 
In de eerste stap moeten afspraken gemaakt worden over wie wat doet en wat eventueel de externe kosten 
van de brancheaanpak voor de bedrijven zijn. Tevens moeten afspraken met de overheid gemaakt worden 
over de financiële middelen die beschikbaar zullen worden gesteld.  
 
Voor de monitoring van de resultaten van de “Brancheaanpak Transportbesparing” moet de overheid de 
NRK financiële middelen ter beschikking stellen. Het is niet te verwachten dat de bedrijven, zonder 
financiële middelen of verplichting, de NRK op de hoogte zullen stellen van de gerealiseerde besparingen. 
Zonder informatie over de resultaten kan de NRK de bedrijven niet stimuleren. 
 
In de eerste stap wordt de planning voor de brancheaanpak vastgesteld. 
 
 

 
 
Wanneer in januari 2006 wordt begonnen met de voorbereiding en het maken van afspraken over de 
uitvoering dan kunnen de efficiencyplannen voor de eerste groep voor de zomer worden opgeleverd. 
Per bedrijf bedraagt de doorlooptijd van een onderzoek 2 tot 3 maanden. Met de implementatie en de 
monitoring van de gevonden maatregelen kan aansluitend worden begonnen.  
Door steeds met een nieuwe groep, van maximaal 12 bedrijven, 3 maanden later te beginnen kan een 
cyclus van activiteiten worden opgesteld die bestaat uit het doorlopen van de 8 onderscheiden stappen.  
 
Voor de eerste groep worden MJA bedrijven geselecteerd die transport als verbredingsthema willen 
opnemen. Namens deze bedrijven vraagt de NRK aan SenterNovem subsidie voor de uitvoering van het 
verbredingsthema transport. De bedrijven kunnen de monitoring van de efficiencyplannen verzorgen in 
het kader van hun energiebesparingsplan.  
 
 
 
Stap 2 Communicatie resultaten van het project. 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en verder

Stap 1: Afspraken uitvoering

Stap 2: Communicatie resultaten van het project

Stap 3: Selectie van bedrijven

Stap 4: Benadering contactpersonen transportbesparing

Stap 5: Uitvoering intakes

Stap 6: Uitvoering onderzoek naar transportbesparing
            Oplevering efficiencyplannen

Stap 7: Implementatie en monitoring 

Stap 8: Kennisvermeerdering transportbesparing
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De brancheaanpak start met het communiceren van de bereikte resultaten van het kennispositieproject. De 
communicatie heeft tot doel alle bedrijven van de branche te stimuleren onderzoek te doen naar 
transportbesparing en als extra doel voor de MJA-bedrijven om transportbesparing op te nemen als 
verbredingsthema. 
 
De informatie uit hoofdstuk 2 is voor communicatiedoeleinden bewerkt tot het document “Resultaten 
brancheaanpak Transportbesparing” van bijlage 2. Het document wordt in januari 2006 op de website van 
de NRK gezet onder MJA projecten.  
Het onderhoud van de informatie op de website moet synchroon lopen met de voortgang van de 
brancheaanpak. 
 
De “Resultaten brancheaanpak Transportbesparing” dienen als basis voor een artikel in het blad “NRK 
Netwerk” van maart 2006. Het artikel wordt aangevuld met interviews van de bedrijven en Amsterdam 
Consultants.  
 
De NRK verstuurt een emailbericht aan alle bedrijven waarin wordt gewezen op de NRK website en op 
het artikel in "NRK Netwerk". Hiervoor is een managementsrapportage als bijlage 3 bijgevoegd.  
In de managementrapportage wordt het management er opgewezen dat versterking van kennis op tactisch 
en strategisch niveau een belangrijke bijdrage kan leveren aan transportbesparing.  
 
NRK wijst de bedrijven op de mogelijkheden die het instituut voor innovatie, Syntens, biedt om 
onderzoek te doen naar besparingen aan de bron zoals dematerialisatie / substitutie van producten en een 
ander wijze van verpakking. 
 
Ten slotte zijn de branchebijeenkomsten een goede gelegenheid voor de NRK om de bedrijven te 
informeren over de “Brancheaanpak Transportbesparing” en om de resultaten te presenteren. 
 
 
Stap 3 Selectie van bedrijven 
 
De derde stap omvat het selecteren van bedrijven die kansrijk zijn voor transportbesparing. Naast het 
hebben van een MJA spelen bij de selectie drie elementen een rol. 
 
- Transportomvang 

De hoeveelheid jaarlijks afgelegde kilometers moet van voldoende omvang zijn. De brancheaanpak is 
daarom gericht op de bedrijven met een transportomvang van 500.000 km per jaar of meer.  
 

- Regie 
Het bedrijf moet de regie voeren over goederenstromen en transportstromen. 
De planning en de uitvoering van het transport kan worden overgelaten aan een logistiek dienstverlener. 
In algemene zin geldt: "hoe meer regie, hoe meer besparingspotentieel". 
 

- Economisch belang 
Het bedrijf moet een economisch belang hebben bij transportbesparing. Bedoeld wordt dat de 
besparingen die bereikt worden ook leiden tot voordelen voor het bedrijf en niet verdwijnen in de keten. 
 

Voor de selectie van de kansrijke bedrijven is een invulformulier gemaakt dat als bijlage 4 is opgenomen 
in deze handleiding. 
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Stap 4 Benadering contactpersonen transportbesparing 
 
De contacten van de NRK met de bedrijven over energiebesparing lopen in eerste instantie via de 
energiecoördinatoren. Door middel van de enquête beschikt de NRK over de gegevens van de 
contactpersonen voor transportbesparing. 
 
Op het moment dat een groep bedrijven bereid zijn gevonden mee te doen aan de brancheaanpak 
transportbesparing worden de contactpersonen van deze bedrijven uitgenodigd voor een startbijeenkomst 
voor overleg en kennisuitwisseling op gebied van logistiek en transport. 
Het doel van deze bijeenkomst is het bespreken van de opzet van het onderzoek, het toelichten van de toe 
te passen rekenmodellen en het overleggen over mogelijke verbetermaatregelen. Tevens heeft deze 
bijeenkomst het algemene doel om de kennis en behoefte aan kennis voor transportbesparing in beeld te 
brengen  
 
 
Stap 5 Uitvoering intakes 
 
Vervolgens worden de contactpersonen benaderd voor een intake. Aan de intake zijn geen kosten 
verbonden. Tijdens de intake komen onder andere de volgende punten aan de orde: 
- algemene informatie over het bedrijf 
- organisatie logistiek en transport 
- logistieke en transportkennis 
- trends en knelpunten 
- innovaties 
- automatisering 
- transportomvang, modaliteiten, planning en uitvoering 
- klanten, frequenties en volumes 
- ketens en regie 
- samenstelling projectteam 
- projectagenda (teamsessies en eindpresentatie) 
 
De intake heeft tot doel kansrijke verbetermaatregelen voor transportbesparing te identificeren. 
Kansrijke verbetermaatregelen zijn maatregelen die gezamenlijk minimaal  € 50.000 per jaar opleveren en 
waarvan binnen een jaar effect van mag worden verwacht. Van de intake wordt een verslag gemaakt. 
 
Wanneer het bedrijf geen kansrijke verbetermaatregelen kan vinden stopt het onderzoek na het 
intakeverslag. 
 
 
Stap 6 Uitvoering onderzoek naar transportbesparing. 
 
Indien de intake kansrijke verbetermaatregelen oplevert kan een bedrijf zelf onderzoek doen of een 
consultant inschakelen om het besparingspotentieel en de haalbaarheid te bepalen.  
 
SenterNovem heeft drie instrumenten om de mogelijkheden van transportbesparing te onderzoeken en te 
berekenen. Dit zijn de Digiscan, de Flexscan en het Ketenrekentool.  
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Wanneer de hulp van een consultant wordt ingeroepen stelt de consultant een begeleidingsovereenkomst op. 
De begeleidingsovereenkomst van Amsterdam Consultants is toegevoegd als bijlage 2. Bedrijven zijn 
uiteraard vrij in hun keuze van de consultant, 
De doorlooptijd van het onderzoek naar transportbesparing bedraagt 2 tot 3 maanden. 
Het eindproduct van het onderzoek is een efficiencyplan met kansrijke verbetermaatregelen, 
besparingspotentieel en haalbaarheid. 
Het onderzoek wordt afgesloten met een presentatie voor het management. 
 
 
Stap 7 Implementatie en monitoring 
 
Het efficiencyplan omvat een globaal stappenplan voor de invoering en prestatie-indicatoren voor de 
monitoring. Het efficiencyplan heeft een horizon van 12 maanden. 
Voor de berekening van het behaalde resultaat kan het verbetermodel gebruikt worden.  
 
 
Stap 8 Kennisvermeerdering transportbesparing 
 
Wanneer de resultaten van het onderzoek naar transportbesparing bekend zijn wordt een tweede 
bijeenkomst voor de groep georganiseerd. 
In deze bijeenkomst evalueren de deelnemers de gevonden verbetermaatregelen en de behaalde resultaten. 
Daarmee krijgen de deelnemers meer inzicht in de transportprestatie van hun eigen bedrijf ten opzichte 
van die van de andere deelnemers.  
Een ander punt op de agenda is de evaluatie van de gebruikte kennis en behoefte aan nieuwe kennis en 
welke knelpunten de deelnemers verwachten bij de uitvoering van hun plannen. 
 
Van de evaluatie wordt een managementrapport gemaakt dat door de NRK verspreid wordt. Het rapport is 
een middel om inzet van kennis voor transport besparing op een hoger managementniveau te brengen. 
 
Twee instrumenten dragen bij aan meer kennis voor transportbesparing. 
 
1. Benchmark 

De benchmark geeft inzicht geeft in de eigen transportprestatie ten opzichte van die van andere 
bedrijven. Een benchmark heeft echter alleen zin bij voldoende, vanuit transport gezien vergelijkbare 
bedrijven. De NRK onderzoekt of een benchmark voor de foliebedrijven haalbaar is. 
 

2. Innovatie onderzoek 
De NRK inventariseert bij de intake en de evaluatie de behoefte aan innovatie onderzoek naar 
transportbesparing aan de bron. Voor de bedrijven die geïnteresseerd zijn verzorgt de NRK de 
contacten met Syntens. 

 
 
 
JH/RR 
05-12-20
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Model begeleidingsovereenkomst          Bijlage 1 
 
 
Persoonlijk & Vertrouwelijk  
 
Naam bedrijf: 
Naam contactpersoon: 
Adres: 
Postcode en plaats:  
 
 
Amsterdam,  
 
Betreft: Begeleidingsovereenkomst onderzoek Transportbesparing 
 
 
Geachte 
 
Hierbij bieden wij aan u te ondersteunen bij het uitvoeren van een onderzoek naar 
Transportbesparing overeenkomstig de procedure zoals omschreven in de handleiding 
"Brancheaanpak Transportbesparing" van de Federatie NRK.  
 
Tijdens de intake zijn de volgende te onderzoeken verbetermaatregelen aan de orde geweest: 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Het onderzoek omvat de volgende modules: 
- logistieke efficiency 
- transportefficiency 
- voertuigefficiency 
- verkeersefficiency 
Het eindproduct is een efficiencyplan voor transportbesparing. 
 
Uw bedrijf stelt voor de uitvoeringvan het onderzoek een projectteam samen.  
De begeleiding van Amsterdam Consultants heeft betrekking op de hieronder genoemde 
werkzaamheden. 
 
 
Onderzoek 
Het onderzoek omvat de volgende acties: 
- Interviewen van betrokken medewerkers.     
- Verzamelen van logistieke gegevens en het analyseren van de transportprestatie. 
- Vaststellen van de prestatieindicatoren en het uitvoeren van een nulmeting. 
- Inzichtelijk maken van de logistieke kosten. 
- Inrichten van een verbetermodel 
- Genereren van alternatieven voor efficiencyverbetering. 
- Vaststellen van het besparingspotentieel. 
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Efficiencyplan 
De uitvoering van de kansrijke verbeterprojecten wordt vastgelegd in een efficiencyplan. 
Het efficiencyplan heeft een horizon van twaalf maanden. Indien er geen kansrijke 
verbeterprojecten zijn, wordt het onderzoek afgebroken. 
 
De kosten voor de uitvoering van het onderzoek en de ondersteuning bedragen € 7.000,-- excl. 
BTW. 
Dit bedrag wordt in twee termijnen gefactureerd te weten: 30% bij aanvang van het onderzoek en 
70% bij oplevering van het efficiencyplan. 
 
Amsterdam Consultants zal alle informatie vertrouwelijk behandelen en externe rapportage zal 
uitsluitend plaatsvinden met verkregen goedkeuring van uw bedrijf. 
 
De start van het onderzoek wordt in overleg gepland. Van te voren zullen we de opzet van het 
verbetermodel aan u toesturen. 
 
Graag ontvangen wij van u een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst retour. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

AMSTERDAM CONSULTANTS 
 
 
J.W. Haarman 
Partner 
 
 

Voor akkoord namens, 
 
Naam    Functie  
 
 
Datum     Plaats 
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Resultaten Brancheonderzoek Transportbesparing       Bijlage 2 
 
 
Inleiding 
De brancheorganisatie Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is één van de 
branches die binnen het bredere project “Stimuleren van Transportefficiënte Economie via 
Brancheaanpak” een kennispositieproject heeft doorlopen. Dit project is gefinancierd door 
SenterNovem en uitgevoerd door Amsterdam Consultants 
Het project had tot doel concrete projecten voor transportbesparing te vinden en de 
kennisbehoefte voor transportbesparing in beeld te brengen. 
 
Aan de uitvoering van het project hebben de onderstaande 10 bedrijven van de NRK  
deelgenomen. 

 
Het eindresultaat van het project voor de bedrijven is een efficiencyplan met de kansrijke 
verbetermaatregelen. 
 
Opzet onderzoek 
Het verplaatsen van goederen kost energie en geld. Het is daarom aantrekkelijk om te 
onderzoeken of met minder kosten en energiegebruik dezelfde of een betere transportprestatie 
gerealiseerd kan worden. 
Voor het onderzoek hebben de deelnemers aan het project gebruik gemaakt van een 
verbetermodel.  
Het verbetermodel is gebouwd voor: 

- nulmeting 
- simulatie van verbetermaatregelen 
- berekening van het besparingspotentieel 
- selectie van kansrijke verbetermaatregelen 
- bepaling van de prestatie indicatoren 

 
 
Samenvatting resultaat 
De gezamenlijke resultaten van het onderzoek bij de 10 bedrijven zijn als volgt samengevat: 
 

Besparingspotentieel (per jaar)  Maatregelen  
Euro’s * Kilometers Liters brandstof Megajoule 

Totaal  450.000 460.000 143.000 39.000.000 
* De investeringskosten voor het uitvoeren van de maatregelen zijn in het besparingspotentieel verrekend. 
 

Bedrijf
Kivo Plastic Verpakkingen
Vredestein Banden 
RPC Packaging 
Polyplastic
Oerlemansplastics 
Polymer Chemical Company
Ertecee 
Bema Kunststoffen 
Medisize 
Drakainterfoam
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Verbetermaatregelen 
Met het project zijn 11 kansrijke verbetermaatregelen gevonden die in meer of mindere mate 
bijdragen aan kilometerbesparing. 
In onderstaande figuur zijn de gevonden verbetermaatregelen weer gegeven met het relatieve 
aandeel in de kilometerbesparing. 

 
De verbetermaatregel “Inzicht in transportkosten” komt bij bijna alle deelnemers voor maar leidt 
niet direct tot kilometerbesparing. De maatregel voorziet wel in de kennisbehoefte van de 
bedrijven in de branche en is van wezenlijk belang bij het identificeren van verbetermaatregelen.  
 
Een goed voorbeeld is Curtec dat door verbetering van het inzicht in de transportkosten een 
besparing heeft gerealiseerd van 20% en nog meer mogelijkheden ziet.  
 
De helft van het besparingspotentieel aan kilometers vloeit voort uit de verbetermaatregel 
“Grotere voertuigen”. Verder spelen ook de maatregelen “Distributiestructuur” en “Ritplanning” 
een belangrijke rol. 
 
Het procentuele aandeel van de verbetermaatregelen is weergegeven in de volgende figuur. 
Maatregelen die betrekking hebben op verbetering van logistieke efficiency zijn goed voor 82% 
van het besparingspotentieel. Verkleining van volume door innovatieve aanpassing van product 
of verpakking draagt voor 6% bij aan het besparingspotentieel.  
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De combinatie van verbetermaatregelen leidt tot onderstaand besparingspotentieel in kilometers. 

 
Het besparingspotentieel van de deelnemers varieert tussen 160.000 km per jaar en 15.000 km per 
jaar. Voor de deelnemers met een kleine transportomvang heeft het onderzoek geen besparing 
opgeleverd. De transportomvang moet minimaal 500.000 km per jaar bedragen wil er een 
aantrekkelijke besparing mogelijk zijn.  
 
De besparingen in geld variëren van 9% tot 1% van de totale transportkosten. 

 
 
Bij veel bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie speelt het grote volume van de producten een 
belangrijke rol bij transportefficiency. In sommige gevallen neemt het volume van de grondstof tot 
het volume van de eindproducten toe met een factor 30 of zelfs 50. Om de eindproducten af te 
leveren die gemaakt worden van de grondstof die met één vrachtauto wordt aangevoerd zijn dan 50 
vrachtauto's nodig.  
Transport van gereed product betreft vooral volumevervoer. Door het zo goed mogelijk in elkaar 
passen van de goederen wordt door de meeste bedrijven een hoge beladingsgraad gerealiseerd.  
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Transportpreventie 
Door maatregelen aan de bron, zoals aanpassing van het product (dematerialisatie / substitutie), het 
nesten of samenpersen van producten kan transport worden voorkomen. 
Innovatieve voorbeelden zijn: 
- Vredestein heeft de vier seizoenen band ontwikkeld en een opvouwbare reserveband voor 

personenauto's. Beide ontwikkelingen verminderen het transport. 
- Polyplastic heeft, met een kliksysteem voor het hang- en sluitwerk, een productintegratie 

bereikt voor caravan en camperramen, waarmee het transportvolume met 30% is gedaald. 
- Drakainterfoam heeft samen met haar vervoerders een wagen ontwikkeld met een beweegbaar 

dak en een dubbele vloer met een rolband. Hierdoor kan het product in elkaar worden geperst 
tot ongeveer 30% van het oorspronkelijke volume. Dit levert een evenredige 
transportbesparing. 

 
 
Ketenprojecten 
Met het project zijn  goede kansen gevonden voor samenwerking in de keten.  
- Twee bedrijven zien mogelijkheden voor transportbesparing door hun distributienetwerk te 

koppelen aan het distributienetwerk van de partners in de keten. 
- Drie bedrijven kunnen samen met partners in de keten besparen door de transportverpakking 

in de keten aan te passen. 
 

 
 
Conclusies 
1. De eerste conclusie van het project is dat er bij de deelnemende bedrijven een groot 

besparingspotentieel aanwezig is. Dit maakt het interessant voor de NRK om ook andere 
bedrijven te stimuleren onderzoek te doen naar mogelijkheden voor transportbesparing. Met 
dit doel is een stappenplan voor transportbesparing opgesteld. 

 
2. De tweede conclusie is dat kennis voor transportbesparing voornamelijk ingezet wordt op 

operationeel niveau en dat versterking van kennis op tactisch en strategisch niveau een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan transportbesparing. 
Daarom zijn in de brancheaanpak ook stappen opgenomen om de inzet van kennis naar een 
hoger managementniveau te brengen.  

 
 
Succes 
Gebaseerd op de ervaringen van het kennispositieproject kan worden gesteld dat de 
brancheaanpak succesvol is wanneer 6 % van de 670 leden in een periode van 4 jaar een 
kilometers besparing van gemiddeld 5% kunnen realiseren.  
Deze doelstelling van de brancheaanpak leidt tot de volgende resultaten: 
 
Bedrijven 40
Besparing euro 1.788.000€       
Besparing kilometers 1.824.280
Besparing megajoules 23.271.732  

Bedrijf Ketenproject
1 Koppelen distributienetwerken
2 Koppelen distributienetwerken
3 Verpakking
4 Ketenverpakking
5 Ketenverpakking
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Managementrapportage            Bijlage 3 
 
 
 
Betreft: Brancheaanpak Transportbesparing 
 
Geachte 
 
De NRK heeft een project uitgevoerd om concrete kansen voor transportbesparing te vinden en de 
kennisbehoefte voor transportbesparing in beeld te brengen.  
 
Aan de uitvoering van het project hebben 10 bedrijven van de NRK deelgenomen. Het 
eindresultaat is een efficiencyplan met kansrijke verbetermaatregelen voor de deelnemende 
bedrijven en een "Handleiding Brancheaanpak Transportbesparing" voor de NRK. 
 
Het totale besparingspotentieel bij de 10 bedrijven is hieronder samengevat: 
 

Besparingspotentieel (per jaar)  Maatregelen  
Euro’s * Kilometers Liters brandstof Megajoule 

Totaal  450.000 460.000 143.000 39.000.000 
* De investeringskosten voor het uitvoeren van de maatregelen zijn in het besparingspotentieel verrekend. 
 
Uit het onderzoek zijn twee conclusies getrokken die voor andere bedrijven van belang zijn. 
 
De eerste conclusie is dat er goede kansen zijn voor transportbesparingen voor bedrijven die 
minimaal 500.000 km per jaar afleggen.  
Voor deze bedrijven is het belangrijk dat zij transport als verbredingsthema opnemen in hun 
meerjarenafspraken voor energiebesparing (MJA's) en dat zij onderzoek doen naar de 
mogelijkheden voor transportbesparingen. Besparingen op gebied van transport kunnen bedrijven 
opvoeren als energiebesparing.  
 
De tweede conclusie is dat kennis voor transportbesparing voornamelijk ingezet wordt op 
operationeel niveau en dat versterking van kennis op tactisch en strategisch niveau een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan transportbesparing.  
Het is van groot belang dat de bedrijven transportbesparing opnemen als een strategisch 
beleidsthema dat de directe aandacht van het management krijgt. 
 
Graag wil de NRK weten of uw bedrijf geïnteresseerd is in het verbredingsthema transport. Daartoe 
zal de ik binnenkort contact met u opnemen. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Drs. E.P. van Assen 
 
 



 18

Invulformulier transportbesparing          Bijlage 4 
 
 
 

 
 
 
 

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

Invulformulier Transportbesparing witte vakken invullen

Adresgegevens
Naam bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internetadres

Contact
Contactpersoon
Functie
Directe telefoonlijn

Bedrijfsgegevens
Branche-code
Omzet in € per jaar
Aantal werknemers
Type grondstoffen
Omschrijving producten

Transportomvang aantal
Aantal kilometers per jaar

Regie in logistiek ja nee
Goederenstromen
Transportstromen
Transportplanninmg
Transportuitvoering
Eigen vervoer
Uitbesteed vervoer

Energie- en transportbesparing ja nee
Zijn er meerjarenafspraken voor energiebesparing gemaakt?
Zijn er energiebesparingsplannen opgesteld?
Is transportbesparing als verbredingsthema genoemd?
Wilt u een intake gesprek over transportbesparing?


