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1. INTRODUCTIE 
 

HET GREEN CARE TRANSPORT PROGRAMMA 
 

Integratie van duurzaam ondernemen binnen de lange termijn business strategie heeft een 
positief effect op zowel people, planet als profit. Om een substantieel verschil te maken voor 
ons milieu is samenwerking van duurzame partijen (verladers en transporteurs) noodzakelijk.  
 
Het Green Care Transport (GCT) programma streeft naar het verduurzamen van transport door 
reductie van CO2 uitstoot.  
 

Het primaire doel daarbij is om de uitstoot van 
CO2 door transport te verminderen op basis 
van concrete actieplannen die periodiek met de 
aangesloten transporteurs worden 
afgesproken.  

 
Alle resterende CO2 uitstoot wordt daarnaast 
door de deelnemende partijen geneutraliseerd 
als stimulans om tot daadkrachtige acties te 
komen en verdergaande CO2-uitstoot reductie 
te realiseren.  

 
Daarnaast stelt GCT zich ten doel de 

samenwerking en transparantie tussen ondernemers in de transportbranche onderling te 
stimuleren om daarmee zowel CO2-uitstoot als totale ketenkosten te verlagen, bijvoorbeeld 
door het terugdringen van gereden lege kilometers.  
 
Samenwerking betekent dan ook dat verladers uitsluitend distribueren via deze poule van 
duurzame transporteurs. 
 
Het streven van het GCT is dat steeds meer transporteurs en verladers (volume aanbieders, 
retailers, retail suppliers) gebruik gaan maken van het Green Care Transport programma.  

 
EEN INITIATIEF VAN SCA 

 
SCA Consumer Benelux gaat vanaf 1 augustus als eerste leverancier al haar retailproducten 
honderd procent CO2 neutraal distribueren. De producent van Libresse, Libero, Tena, Edet, 
Tempo en Plenty is hiervoor een samenwerking aangegaan met een selecte groep 
transporteurs onder de naam Green Care Transport. 

 
WAAROM DIT ROADBOOK? 

 
Dit roadbook begeleidt transporteurs en verladers in het behalen van de criteria om toegang 
tot het Green Care Transport programma te verkrijgen. Het geeft een beknopte kijk op het 
thema klimaatverandering en laat zien wat de transportsector hieraan kan doen. Niet door 
simpelweg geld op tafel te leggen, maar juist door op zoek te gaan naar de positieve business 
case: hoe kunnen verladers en transporteurs samen hun schouders zetten onder het reduceren 
van CO2-uitstoot en tegelijkertijd werken aan de versterking van hun bedrijfsmodellen? 
 
In dit roadbook wordt zowel vanuit het perspectief van de transporteur als de verlader een 
nadere uitwerking van het Green Care Transport programma gepresenteerd, met voor beide 
partijen een uitgewerkt overzicht van opbrengsten, kosten, criteria en actieplan. 

 
DEELNEMEN? 

 
Toetreding tot Green Care Transport betekent daarmee aansluiting bij koplopers in 
duurzaamheid, zicht op opdrachten in een afgeschermde omgeving en kostenbesparingen door 
gezamenlijk inkopen (technische innovatie, trainingen, emissierechten etcetera). Verderop in 
dit document treft u een hoofdstuk met details over deelname aan het programma. 
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2. KLIMAATVERANDERING 
 

WAT IS ER AAN DE HAND? 
 

Wat is er aan de hand? Van nature komen er allerlei broeikasgassen zoals CO2 in de natuur 
voor. Deze zorgen er voor dat de warmte van de zon niet direct wordt teruggekaatst, maar als 
het ware "blijft hangen" in de atmosfeer en zo de aarde verwarmt. Sinds de industriële 
revolutie is er echter zo'n grote behoefte aan energie, dat wij het natuurlijke evenwicht 
verstoord hebben. 
 
Door de verbranding van fossiele brandstoffen als gas, olie en steenkool hebben we enorme 
hoeveelheden "extra" broeikasgassen uitgestoten. Hierdoor is er als het ware een deken van 
broeikasgassen ontstaan, die steeds meer warmte van de zon op aarde vasthoudt. Dit 
veroorzaakt het zogenaamde versterkte broeikas effect: het wordt steeds warmer op aarde, 
net als in een broeikas waar de zon op schijnt. 
 
De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker: het poolijs smelt, de zeespiegel stijgt en de 
hoeveelheid klimatologische rampen als stormen en overstromingen neemt toe. De gevolgen 
zijn nu al merkbaar, maar deskundigen voorspellen een steeds snellere toename hiervan. 

 
WAAROM MOETEN WE WAT DOEN? 

 
Klimaatverandering dwingt bedrijven om op een andere manier te opereren. Wetgeving en 
regulering leggen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de uitstoot van 
schadelijke broeikasgassen bij de veroorzaker. De vervuiler betaalt of gaat betalen. Dit heeft 
verstrekkende gevolgen voor zowel grote als kleine bedrijven. Energie zal duurder worden en 
bedrijven stellen scherpere voorwaarden aan hun leveranciers. De Nederlandse rijksoverheid 
koopt vanaf 2010 zelfs volledig duurzaam in. Lagere overheden volgen in 2015. De overheid 
acteert nu als koploper in deze, maar ook andere opdrachtgevers uit de private sector volgen 
snel. Een actief beleid om CO2 uitstoot te beperken, is daarbij slechts één van de eisen. 
 
Klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere betrokkenen verwachten dat 
ondernemingen hun verantwoordelijkheid nemen. Door alle beschikbare informatie op het 
internet zijn bedrijfsprocessen transparanter dan ooit‚ en critici hebben zich sneller 
georganiseerd. Duurzaamheid biedt voor bedrijven echter vooral ook enorme kansen. Een 
ambitieus duurzaamheid beleid zorgt voor een positief imago, stimuleert innovatie en levert 
kostenbesparingen op. U zorgt daarmee dat uw bedrijf niet alleen deze kansen benut maar ook 
klaar is voor de toekomst! Een duurzame bedrijfsvoering is een optelsom van vele grote en 
kleine beslissingen die dagelijks op alle niveaus in de organisatie worden genomen. Dit vereist 
een duidelijk kader en uitvoeringsplan. Een cultuur van duurzaamheid is dan ook een vereiste 
om te komen tot ”Green Business as Usual”. 

 
 

WAT KUNNEN WE DOEN? 

 
Wat kan er aan worden gedaan? De eerste stap is energie besparen, de energiebehoefte 
reduceren. Voor ondernemers in de transportsector komt dat vooral neer op het sturen op 
vermindering van het gebruikte aantal liters brandstof. Alle inspanningen ten spijt is het echter 
onmogelijk deze reductie van brandstofverbruik door te voeren tot het nulpunt. Er blijft sprake 
van restuitstoot: deze kan uiteindelijk worden geneutraliseerd. 
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WAT IS ‘KLIMAATNEUTRAAL’? 

 
De term “klimaatneutraal” slaat feitelijk op het maximaal reduceren van CO2-emissies en het 
neutraliseren van (nog) onvermijdbare uitstoot door het doen van investeringen in 
uitstootreductie elders op deze wereld. Dit gebeurt op basis van duurzame energieprojecten 
conform de Gold Standard richtlijn. Met deze investering leveren partijen een actieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van duurzame energieproductie in met name ontwikkelingslanden. 
 
Hoe werkt het? Neutralisatie van CO2-uitstoot gebeurt door het doen van investeringen in 
projecten die elders resulteren in een afname van hetzelfde volume CO2 in de atmosfeer, 
bijvoorbeeld door het opwekken van windenergie. Windenergie is een duurzaam alternatief 
voor elektriciteitscentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals kolen of olie. De 
groene stroom die door de inzet van windmolens wordt geproduceerd, voorkomt dat die 
elektriciteit moet worden geproduceerd op traditionele wijze, met veel uitstoot tot gevolg. 
Daarnaast zorgt een dergelijk project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht. 
 
De neutralisatieprojecten genereren gecertificeerde CO2-credits, ook wel VER's genoemd 
(Voluntary Emission Reductions). Een CO2-credit staat voor 1 ton aantoonbaar vermeden CO2-
uitstoot. Door de inzet van deze credits wordt een duurzame energievoorziening elders in de 
wereld mede mogelijk gemaakt en wordt een concrete bijdrage geleverd aan het tegengaan 
van klimaatverandering.  
 
Binnen het Green Care Transport programma is gekozen voor investering in projecten die 
voldoen aan de Gold Standard, een standaard die is mede ontwikkeld door het Wereld Natuur 
Fonds. De CO2-credits die door deze projecten worden gegenereerd, zijn Gold Standard VER’s. 
Projecten die aan deze richtlijn voldoen, garanderen niet alleen een schone, duurzame 
energievoorziening, maar voldoen eveneens aan strenge criteria met betrekking tot de 
afwezigheid van negatieve effecten voor lokale bevolking en omliggende natuur. 
 
Voor het berekenen van de CO2 uitstoot wordt in de regel gebruik gemaakt van cijfers van het 
United Nations Environment Programme (UNEP). Deze waarden zijn internationaal erkend en 
worden veelvuldig gebruikt. Voor een aantal meer specifieke factoren kan ook gebruik worden 
gemaakt van andere bronnen, waaronder bijvoorbeeld gegevens van het STREAM Rapport van 
CE.  
 
Voor deelladingen is een standaard rekenmodel ontworpen waardoor op een eenduidige 
manier de CO2 uitstoot wordt bepaald voor de deelnemende partijen (zie website 
www.greencaretransport.nl). 
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3. HET GREEN CARE TRANSPORT PROGRAMMA 
 

VISIE 

 
Integratie van duurzaam ondernemen binnen de lange termijn business strategie heeft een 
positief effect op zowel people, planet als profit. Om een substantieel verschil te maken voor 
ons milieu is samenwerking van duurzame partijen (verladers en transporteurs) noodzakelijk.  
 
Het GCT programma is dé manier om dit te realiseren door partijen bij elkaar te brengen en 
concrete afspraken te maken over reductie en neutralisatie. Het programma heeft een positief 
effect op people, planet én profit: 
 
PLANET 
1) Reductie van CO2 uitstoot door verbetering efficiency 

(vulgraad, aerodynamica trucks, rijtijden etc.). 
2) Vanwege commitment in samenwerking wordt gestreefd naar 

verlaging van aantal lege kilometers voor de gereden volumes 
binnen het programma. 

3) Investeringen in duurzame energie als manier van 
neutralisatie van de resterende uitstoot. 
 

PEOPLE 
4) Het programma richt zich ook op duurzamer rijgedrag van chauffeurs omdat daarmee nog 

steeds veel bespaard kan worden. 
5) Daarnaast streeft het GCT programma naar de vermindering van congestie op onze 

snelwegen, wat voor iedereen een goed vooruitzicht is. 
6) De investeringen in duurzame projecten hebben een positief effect op de werkgelegenheid 

van de lokale bevolking.  
 
PROFIT 
7) Bovenstaande verbeteringen in efficiency resulteren automatisch tot verlaging van 

integrale ketenkosten. 
 
 

DOELSTELLING 

 
Het Green Care Transport (GCT) programma gaat uit 
van CO2-neutraal transport, gebaseerd op het 
vermijden, reduceren en neutraliseren van CO2-
uitstoot. Het primaire doel daarbij is om CO2 reductie 
te behalen op basis van concrete actieplannen welke 
periodiek met de aangesloten transporteurs worden 
afgesproken.  
 
Investeringen die gedaan worden door de 
deelnemende partijen om de overgebleven uitstoot te 
neutraliseren, zijn een stimulans om tot 
daadkrachtige acties te komen en verdergaande 
CO2-uitstoot reductie te realiseren.  
 
Daarnaast stelt GCT zich ten doel de samenwerking en transparantie tussen ondernemers in de 
transportbranche onderling te stimuleren om daarmee zowel CO2-uitstoot als totale 
ketenkosten te verlagen, bijvoorbeeld door het terugdringen van gereden lege kilometers. 
Samenwerking betekent dan ook dat verladers uitsluitend distribueren via deze poule van 
duurzame transporteurs. 
 
Het streven is dat steeds meer transporteurs en verladers (volume aanbieders, retailers, retail 
suppliers) gebruik gaan maken van het Green Care Transport programma.  
 
 

Verbetering 
efficiency 

 

Verlaging integrale ketenkosten 

Verlaging aantal 
lege KM 
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4. VOOR VERLADERS 
 

WAT LEVERT HET OP? 
 
Dankzij deelname aan het Green Care Transport programma krijgen verladers toegang tot een 
groep transporteurs die een maximale inspanning levert om goederen op een zo efficiënt en 
groen mogelijke wijze van A naar B transporteren, waarbij zij eveneens verantwoordelijkheid 
nemen door de (deels) door hen veroorzaakte CO2-uitstoot te neutraliseren. Daarmee stelt het 
GCT programma verladers in staat een uiterst duurzame, maar bovenal CO2-neutrale 
distributieketen te realiseren wat op haar beurt kan worden ingezet als instrument en 
argument richting retailers en gebruikers. Omdat het GCT programma is gericht op 
kennisdeling inzake ‘groen en duurzaam’ en neutralisatie van CO2-uitstoot centraal inkoopt, 
zijn aanzienlijke kostenvoordelen te realiseren waardoor een groene distributieketen voor het 
eerst op economisch verantwoorde wijze binnen handbereik komt.  
 
 

WAT KOST HET? 

 
De kosten van het Green Care Transport programma zijn feitelijk variabel, maar betreffen in 
ieder geval: 
 
1) Het opstellen en up-to-date houden van de eigen CO2-voetafdruk van transport op basis 

van de rapportages van de transporteurs; 
 

2) Het opstellen en opvolgen van een actieplan om de huidig veroorzaakte CO2-uitstoot 
verder terug te dringen en het doen van de daarvoor noodzakelijke investeringen en/of 
doorvoeren van innovatie. 
 

3) Het beoordelen van de initiële actieplannen van de transporteurs en de jaarlijkse 
rapportages en aanpassingen. 
 

4) De investering om (een deel van) de CO2-voetafdruk te neutraliseren. 
 
 

CRITERIA 

 
1. CO2-VOETAFDRUK 
 
Het Green Care Transport programma voor verladers vereist inzage in de CO2 voetafdruk van 
dat deel van de distributieketen waar de verlader verantwoordelijk voor is. Daaronder valt het 
transport benodigd voor de goederenstroom van produktielokatie naar klant. 
  
Waar de verantwoordelijkheid hierover en de kosten van neutralisatie hiervan van de verlader 
over gaat in de verantwoordelijkheid van de transporteur is afhankelijk van de aard en type 
van de transportopdracht. Daarover dient de verlader afspraken te maken met de 
transporteurs. 
  
De verlader kan ervoor kiezen om een specifiek deel van haar transportactiviteiten in te dienen 
voor het GCT programma maar het is ook mogelijk om de gehele organisatie in kaart te 
brengen. In het eerste geval kan de verlader zich baseren op de rapportages van de 
transporteurs. In het laatste geval kan de verlader zich bijvoorbeeld laten bijstaan door Climate 
Neutral Group. 
 
De CO2-voetafdruk van de verlader betreft een momentopname en dient daarom periodiek te 
worden bijgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld bij het jaarlijks herijken van het actieplan. 
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2. ACTIEPLAN REDUCTIE 
 
Een belangrijk criterium om toegang tot het programma te verkrijgen, betreft het beschikken 
over een concreet actieplan met meetbare doelen voor CO2-uitstoot reductie.  
 
Een gestandaardiseerd actieplan gekoppeld aan Lean & Green concept maakt het mogelijk om 
alle deelnemers op soortgelijke manier te beoordelen. Het actieplan maakt het daarnaast 
eenvoudiger om aan te melden voor de Lean & Green award. 
 
Inhoud van het aktieplan 
1. De CO2 “0”- meeting is uitgevoerd. 
2. De SMART CO2-doelstellingen voor 2012 met een doorkijk naar 2015. 
3. De KPI’s zijn bepaald. 
4. De wijze van meten is bepaald. 
5. De doelstellingen zijn verankerd in het businessplan. 
6. Bepaald is hoe de doelstellingen extern worden gepubliceerd. 
 
Om de veroorzaakte CO2-uitstoot verder terug te dringen, is het vereist een aantal innovaties 
en/of aanpassingen door te voeren welke resulteren in een inherent lagere CO2-voetafdruk 
binnen de distributieketen. Dit kunnen bijvoorbeeld oplossingen zijn met betrekking tot 
planning en opslag/overslag, combinaties van volumes (horizontale samenwerking zoals bijv. 
tussen Hero en SCA in magazijn van Nabuurs Bakker Logistiek in Hazeldonk), maar even goed 
de vormgeving van producten en verpakkingen betreffen. Reductie van CO2-uitstoot kan met 
name worden gerealiseerd door het meer efficiënt benutten van transportcapaciteit en het 
faciliteren van zaken als nachttransport, retouren, deeltransporten etcetera. De verlader is 
daarbij ook de aangewezen partij om te acteren als ‘bemiddelaar’ tussen transporteur, retailer 
en distributiecentrum. 
 
Op basis van de resultaten van de voetafdruk worden doelstellingen geformuleerd die leiden 
tot een continue verdere verlaging van de CO2-voetafdruk van de verlader. 
 
De mate van ambitie die door de verlader op de reductiedoelstelling wordt toegepast, is 
afhankelijk van het startpunt. Als minimale doelstelling dienen alle verladers te voldoen aan 
een jaarlijkse reductie van 3%, gemeten in de overeengekomen KPI in het aktieplan. 
 
De verlader is daarbij zelf verantwoordelijk voor de opvolging van de mate waarin de 
doelstelling wordt behaald en draagt daarbij ten minste verantwoordelijkheid over het deel van 
de distributieketen wat redelijkerwijs niet is toe te schrijven aan de transporteur en/of retailer. 
 
Verladers die zich willen aanmelden bij het Green Transport Programma dienen bij aanmelding 
een actieplan in te leveren dat wordt beoordeeld door de centrale regisseur van het 
programma. Jaarlijks worden eveneens een bijgewerkt actieplan en een rapportage over het 
voorgaande jaar beoordeeld. 
 
3. NEUTRALISATIE 
 
Het GCT programma is gekoppeld aan een gecentraliseerde investering in neutralisatie van de 
veroorzaakte CO2 uitstoot. Hierdoor ontstaat schaalvoordeel voor zowel deelnemende partijen 
als voor de betrokken klimaatprojecten. Door bundeling van de neutralisatie krijgen 
deelnemende organisaties hier een scherp tarief, terwijl er tegelijkertijd meer zekerheid 
ontstaat voor de projecten. Winst voor iedereen. 
 
Elke verlader maakt afspraken met de aangesloten transporteurs over de verdeling van de 
kosten voor neutralisatie. Daarbij wordt aangeraden om de kosten te verdelen over de partijen 
om zo voor alle partijen een stimulans te hebben om te werken aan reductie vanuit de rol van 
die partij.  
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4. EXCLUSIEVE OPDRACHTVERSTREKKING 
 
Verladers die toetreden tot het Green Care Transport programma committeren zich aan de 
afspraak om voor dat deel van de distributie dat ze daarvoor aanwijzen al hun 
distributieopdrachten uit te zetten binnen de bij GCT aangesloten transporteurs en deze 
slechts elders aan te bieden in het geval binnen GCT redelijkerwijs geen passende 
oplossing/capaciteit kan worden aangeboden.  
 
Deze afspraak maakt het mogelijk voor transporteurs om verdergaande investeringen te 
verantwoorden die noodzakelijk zijn om te komen tot een “groene vloot”. Het zicht op 
mogelijke opdrachten uit een poule van verladers welke transporteurs mede afrekenen op 
duurzaamheidscriteria geeft de benodigde zekerheid om net die extra stap te zetten. 
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5. VOOR TRANSPORTEURS 
 

WAT LEVERT HET OP? 

 
Kostenverlaging. Minder CO2 betekent minder brandstof en dus lagere brandstofkosten.  
 
Dankzij deelname aan het Green Care Transport programma krijgen transporteurs toegang tot 
opdrachten van een groep verladers die een dermate belang hecht aan klimaatvriendelijk 
transport dat zij zich committeert aan de afspraak haar transportvraagstukken exclusief in het 
Green Care Transport programma uit te zetten. 
 
Omdat het GCT programma is gericht op kennisdeling inzake ‘groen en duurzaam’ en 
neutralisatie van CO2-uitstoot centraal inkoopt, zijn aanzienlijke kostenvoordelen te realiseren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid binnen het GCT programma (technische) innovaties 
eveneens gezamenlijk in te kopen om ook hierop kostenvoordeel te realiseren. Denk daarbij 
aan chauffeurstrainingen “het nieuwe rijden”, overkoepelende afspraken met merkdealers 
inzake het aanbrengen van brandstofbesparende oplossingen etcetera. 
 
Doordat het GCT programma bepaalde investeringen en de inkoop van neutralisatie centraal 
realiseert, stelt GCT transporteurs makkelijker in staat een groene propositie aan te bieden aan 
andere verladers en die over te halen toe te treden tot het programma. De transporteur kan 
dus zijn groene propositie aan meerdere verladers aanbieden. 
 
 

WAT KOST HET? 
 
De kosten van het Green Care Transport programma zijn feitelijk variabel maar betreffen in 
ieder geval: 
 
1) Het opstellen en up-to-date houden van de CO2-voetafdruk. 

 
2) Het opstellen en opvolgen van een actieplan om de huidig veroorzaakte CO2-uitstoot 

verder terug te dringen en het doen van de daarvoor noodzakelijke investeringen en/of 
doorvoeren van innovatie. 
 

3) De investering om (een deel van) de CO2-voetafdruk te neutraliseren. 
 
 

CRITERIA 

 
1. CO2-VOETAFDRUK 
 
De centrale doelstelling van het Green Care Transport programma kan het best worden 
omschreven als het significant terugdringen van het gebruikte aantal liters brandstof in de 
transportketen: op basis daarvan wordt namelijk de uitstootreductie en -neutralisatie 
aangestuurd. Daarom is het van cruciaal belang accuraat inzicht te hebben in het actuele 
brandstofverbruik in de gehele transportketen en de trendontwikkeling daarin. Deelnemers aan 
het programma moeten daarom in staat zijn op doorlopende basis een nauwkeurig inzicht te 
kunnen verschaffen in de hoeveelheid gebruikte brandstof per transportopdracht. 
 
Het GCT programma gaat in de berekening uit van liters brandstof en richt zich op de in 
opdracht van verlader gereden afstand. Voor deelladingen is een standaard rekenmodel 
ontworpen waardoor op een eenduidige manier de CO2 uitstoot wordt bepaald voor de 
deelnemende partijen (zie website www.greencaretransport.nl). Retourritten, tenzij onderdeel 
van de verstrekte opdracht, worden niet meegenomen in het bepalen van het 
brandstofverbruik.  
 
De wijze van aanlevering van deze data is in principe vrij, gangbare digitale formaten genieten 
vanzelfsprekend de voorkeur. Wel zijn deelnemers aan het GCT programma verplicht een 
verklaring te kunnen overleggen waarin juistheid van opgave van gegevens wordt bevestigd 
inzake verbruik van liters brandstof. 
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2. ACTIEPLAN REDUCTIE 
 
Een belangrijk criterium om toegang tot het programma te verkrijgen betreft het beschikken 
over een concreet actieplan met KPI’s op CO2-uitstoot reductie.  
 
Een gestandaardiseerd actieplan gekoppeld aan Lean & Green concept maakt het mogelijk om 
alle deelnemers op soortgelijke manier te beoordelen. Het actieplan kan daarnaast voor 
ambitieuze transporteurs gezien worden als een opstap naar de aanmelding voor de Lean & 
Green award. 
 
Inhoud van het aktieplan 
1. De CO2 “0”- meeting is uitgevoerd. 
2. De SMART CO2-doelstellingen voor 2012 met een doorkijk naar 2015. 
3. De KPI’s zijn bepaald. 
4. De wijze van meten is bepaald. 
5. De doelstellingen zijn verankerd in het businessplan. 
6. Bepaald is hoe de doelstellingen extern worden gepubliceerd. 

 
De huidig veroorzaakte CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen door bijvoorbeeld een aantal 
innovaties en/of aanpassingen door te voeren welke resulteren in een inherent lagere CO2-
voetafdruk binnen de distributieketen. Voor transporteurs kunnen onderdelen van het 
reductieplan bijvoorbeeld betreffen: het reduceren van uitstoot door innovatie en technologie 
(skirts, spoilers, aerodynamica, bandenspanning etc. helpen bij verlaging van 
brandstofverbruik); het stimuleren van gewenst rijgedrag van chauffeurs m.b.t. een meer 
optimale rijstijl (aanbieden van rijstijltrainingen, belonen van goed gedrag, etc.); het actief 
sturen op terugdringen van gereden lege kilometers door samenwerking. 
 
Ook het vaker kiezen voor oplossingen zoals nachttransport kan tot een aanzienlijke besparing 
in uitstoot leiden – vanzelfsprekend ligt hier ook een belangrijke rol voor de verlader en 
opdrachtgever. 
 
Op basis van de resultaten van de voetafdruk en de oplossingen voor reductie worden 
doelstellingen geformuleerd die leiden tot een continue verdere verlaging van de CO2-
voetafdruk van de transporteur. 
 
De mate van ambitie die door de transporteur op de reductiedoelstelling wordt toegepast, is 
afhankelijk van het startpunt. Als minimale doelstelling dienen alle transporteurs te voldoen 
aan een jaarlijkse reductie van 3%, gemeten in de overeengekomen KPI in het aktieplan. 
 
3. REGISTRATIE VAN PROOF OF DELIVERY  
 
Deelnemende transporteurs aan het programma moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden 
omtrent registratie van aanlevertijden (aankomst- en vertrektijd) aan de klant.  
 
4. NEUTRALISATIE 
 
Het GCT programma is gekoppeld aan een gecentraliseerde investering in neutralisatie. 
Hierdoor ontstaat schaalvoordeel voor zowel deelnemende partijen als voor de betrokken 
klimaatprojecten. Door bundeling van de neutralisatie krijgen deelnemende organisaties hier 
een scherp tarief, terwijl er tegelijkertijd meer zekerheid ontstaat voor de projecten. Winst 
voor iedereen. 
 
Binnen het Green Care Transport programma is gekozen voor investering in projecten die 
voldoen aan de Gold Standard, een standaard die is mede ontwikkeld door het Wereld Natuur 
Fonds. De CO2-credits die door deze projecten worden gegenereerd zijn Gold Standard VER’s. 
Projecten welke aan deze richtlijn voldoen, garanderen niet alleen een schone, duurzame 
energievoorziening, maar voldoen eveneens aan strenge criteria met betrekking tot de 
afwezigheid van negatieve effecten voor lokale bevolking en omliggende natuur. 



 
 
 
 

 

ROADBOOK VOOR VERLADERS EN TRANSPORTEURS 

5. DELEN EN LEREN 
 
Om te komen tot echte doorbraken en significante reductie van CO2-uitstoot in de 
distributieketen is samenwerking en kennisdeling op dit onderwerp tussen verladers, 
transporteurs en retailers een absolute vereiste. Het Green Care Transport programma voorziet 
daarom op actieve wijze in het faciliteren van kennisoverdracht en inspiratie, zowel online als 
offline. De transporteur committeert zich aan het delen van kennis en best-practices binnen 
het programma. 
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6. DEELNEMEN 
 

BEWIJS VAN DEELNAME 

 
Het Green Care Transport programma is toegankelijk voor alle ondernemers in de logistieke 
sector die zich aantoonbaar committeren aan de doelstellingen en criteria zoals in dit roadbook 
omschreven. Op het moment van deelname ontvangen partijen vanuit het Green Care 
Transport programma: 
 
CERTIFICAAT VAN DEELNAME 
 
Het certificaat van deelname wordt uitgereikt aan partijen die zich aantoonbaar committeren 
aan de doelstellingen en criteria zoals in dit roadbook omschreven en geldt telkens voor een 
periode van één jaar. 
 
GEBRUIKSRECHT LOGO’S 
 
Deelnemers aan het Green Care Transport programma hebben het recht de logo’s van het 
Green Care Transport programma, Gold Standard CO2-uitstoot neutralisatie en Connekt 
Duurzame Logistiek te voeren in alle interne en externe communicatie gerelateerd aan het 
Green Care Transport programma. Daarbij hebben zij de plicht om op hun website te 
vermelden voor welke verladers en/of welk deel van de distributie zijn deelnemen aan het 
GCT. 
 
 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
 
OVER HET GREEN CARE TRANSPORT PROGRAMMA EN AANMELDEN: 
 
Green Care Transport 
p/a Connekt 
t.a.v. Bram van Schijndel 
Kluyverweg 6 
2629 HT Delft 
Postbus 48 
2600 AA Delft 
+31 15 2516565 
info@connekt.nl 
 

Green Care Transport 
p/a SCA Hygiene Products 
t.a.v. Riny Strik / Patrick Massuger 
Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH Zeist 
Nederland 
+31 30 6984600 
infogct.nl@sca.com 
 
 

OVER REDUCTIE-OPLOSSINGEN EN NEUTRALISATIE: 
 
Climate Neutral Group 
t.a.v. Don Spierenburg 
Donkerstraat 19a 
3511 KB Utrecht 
Nederland 
+31 30 2326171 
 
 
U kunt ook info verkrijgen en/of uw vragen stellen via de website : 
WWW.GREENCARETRANSPORT.NL 
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7. DE STAPPEN NAAR DEELNAME 
 

1) INVENTARISEREN 

Breng in kaart waar u nu staat als basis voor uw actieplan: 
wat heeft u al gedaan om uw CO2-uitstoot te verminderen?  
 

2) CO2 VOETAFDRUK BEPALEN 

De verlader en transporteur maken afspraken over de manier van rapportage op basis 
waarvan de CO2-voetafdruk van uw transporten bepaald zal worden. Dit zal doorgaans 
gebaseerd zijn op liters brandstof. Voor deelladingen is een aparte rekenmethode ontwikkeld. 
 

3) ACTIEPLAN OPSTELLEN 

Stel een actieplan op voor de verdere reductie van uw CO2-uitstoot. Welke reductie ambitie 
wilt u stellen en hoe verdeelt u die over de komende jaren? Welke acties kunt u nog 
ondernemen? Hoe gaat u dat doen? Vraag eventueel ondersteuning van de Climate Neutral 
Group. 
 

4) AANMELDEN 

Meld u aan bij het GCT programma met uw CO2 voetafdruk en uw actieplan. De verlader zal 
vervolgens beoordelen of het actieplan van de transporteur voldoet aan de gestelde ambitie. 
Het GCT programma beoordeelt de verladers. 
 

5) NEUTRALISEREN 

Compenseer uw CO2-uitstoot. In onderling overleg bepalen de verlader en de transporteur hoe 
de kosten hiervoor verdeeld worden. De verlader zal daarop de neutralisatie centraal regelen 
via het GCT programma. U ontvangt een certificaat voor de neutralisatie van de gerelateerde 
opdrachten. 
 

6) WERKEN AAN ACTIEPLAN 

Gedurende het jaar werkt u aan uw actieplan door slimme maatregelen te nemen, te werken 
aan bewustzijn van uw personeel en door te innoveren.  
 

7) JAARLIJKS IJKEN 

Jaarlijks herziet u uw actieplan en rapporteert u de voortgang aan uw verlader of het 
programma. Dat is de basis voor het actieplan voor het volgende jaar dat u op dat moment 
opstelt en wederom voorlegt aan het programma. 
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8. NAWOORD 
 

EEN INITIATIEF VAN SCA 

 
SCA is een internationaal consumenten- en papierproducentbedrijf. De 
onderneming ontwikkelt, produceert en vermarkt absorberende 
hygiënematerialen, verpakkingsoplossingen, kranten- en 
tijdschriftenpapier en hardhout producten. SCA producten worden 
verkocht in meer dan 100 landen en geproduceerd in ruim 40. Per jaar 
bedraagt de netto omzet circa 11 miljard euro. Begin 2010 had SCA rond 
de 50.000 medewerkers in dienst. Het SCA aandeel wordt verhandeld op 
de beurzen van Stockholm, Londen en New York. 

 
SCA werd in 2010, net als meerdere keren daarvoor, opgenomen in de FTSE4 Good Global 
Sustainability Index en de Dow Jones Sustainability Index. Verder staat SCA dit jaar voor de 
zesde achtereenvolgende keer in de top 100 meest sustainable bedrijven van het 
toonaangevende magazine “Corporate Knights”. Met haar duurzaamheids jaarverslag heeft de 
organisatie verschillende prijzen in de wacht gesleept. 
 
De in 2001 ingezette, ondernemingsbrede actie van SCA om het energieverbruik en de CO2 
uitstoot te verminderen, heeft tot nu toe geresulteerd in zo’n 500 kleinschalige projecten. Deze 
projecten, gezamenlijk bekend als E-SAVE, hebben een vermindering opgeleverd van 72.000 
ton CO2 uitstoot en een jaarlijkse besparing van 340 GWh elektriciteitsverbruik. In geld 
betekent dat een jaarlijkse besparing van 45 miljoen euro.  
 
Meer informatie: www.sca.com 
 

ONDERSTEUND DOOR CONNEKT 
 

Het Connekt-programma Duurzame Logistiek juicht 
dit initiatief van SCA van harte toe omdat het 
concept “Green Care Transport” een concrete 
invulling is van instrumenten die het programma 
eerder lanceerde, zoals Green Order en Green 
Tender.  

 
Programmamanager Annemieke de Leeuw: “Duurzaamheid is binnen die concepten niet alleen 
een belangrijk selectiecriterium geworden, maar ook met het operationele proces verweven. 
De Lean and Green filosofie van het programma Duurzame Logistiek (aan bedrijven die hun 
CO2 uitstoot met minimaal 20% reduceren, reikt het programma de Lean & Green Award uit) is 
gebaseerd op open innovatie, waarbij partijen elkaar uitdagen om de volgende stap te maken 
in duurzaamheid. En dat is precies waartoe ook het Green Care Transport van SCA aanzet. 
Daarom omarmen wij Green Care Transport dan ook graag als aansprekend voorbeeld binnen 
ons programma Duurzame Logistiek.”  
 
Meer informatie: www.connekt.nl  
 

IN SAMENWERKING MET CLIMATE NEUTRAL GROUP 

 
Green Care Transport is door SCA ontwikkeld in 
samenwerking met Climate Neutral Group.  

 
Climate Neutral Group is een one stop shop voor klimaatvriendelijk ondernemen met de 
ambitie: 100% klimaatneutraal. Daartoe biedt Climate Neutral Group een serie instrumenten 
aan; van het bepalen van de CO2 voetafdruk en het realiseren van neutralisatie tot het 
ontwikkelen van klimaatneutrale producten en diensten… altijd op basis van een positieve 
business case.  
 
Meer informatie: www.climateneutralgroup.com 
 

 


