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Kun je duurzaam zijn als je 14 miljoen liter brandstof per jaar verbruikt?

Ons antwoord op die vraag is ja. Het kan en het moet. Als familiebedrijf zijn we 
ons zeer bewust van de generaties die na ons komen. Respect voor mens en 
milieu zit in ons DNA, net als focus op continuïteit. In ons sustainability report 
over 2015-2016 legden we voor het eerst verantwoording af over onze reis 
naar duurzaamheid. We beloofden door te gaan met (kilo)meters maken op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

In dit verslag leest u wat ons drijft als het gaat om duurzaamheid. We 
selecteerden de kernthema’s uit de MVO-richtlijn ISO 26000 die voor onze 
stakeholders belangrijk zijn.

Nu, in 2019, kunnen we zeggen dat we ons werkelijk hebben gecommitteerd 
aan duurzaamheid. Vandaar de titel Committed to sustainability. MVO is 
verankerd in onze missie, visie en kernwaarden. Bij alles wat we doen weegt, 
naast een financieel gezonde toekomst, de impact op mens en milieu mee. 
We deden al veel op het gebied van MVO, maar een breed gedragen MVO-
beleid helpt ons nog voortvarender te werk te gaan en heldere doelstellingen 
te formuleren. Daardoor boeken we aantoonbaar vooruitgang. Of het nu gaat 
om CO2-arme brandstof, duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, 
verwarming van gebouwen door restwarmte of steun aan een goed doel. 
 
In onze aanpak staan altijd de verwachtingen van onze stakeholders en het 
zicht op de keten centraal. Echte vooruitgang bereiken we samen met onze 
ketenpartners.

Willem Prinsen
Chief Executive Officer

Maurice de Wilde
Chief Financial Officer

Uitgegeven door 
Koopman Logistics Group BV
Publicatiedatum: mei 2019
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DRIVEN BY 
COMMITMENT
Missie

Wij zijn Koopman, inovatieve en nuchtere ondernemers in logistieke diensten. Wij 

hebben respect voor mens en milieu en kiezen voor duurzame samenwerkingen.

Visie
Samen met onze klanten ontwikkelen we innovatieve oplossingen die waarde 

toevoegen en bijdragen aan een optimale logistieke keten. Wij zetten in op 

ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers. Bij keuzes die we maken, nemen 

we de impact op mens en milieu mee. 
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ZO ZIEN WIJ  
DUURZAAMHEID
Wij geloven dat duurzaamheid primair gaat over 

continuïteit. Over voortbestaan. Dat betekent een 

gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Daar 

voelen we ons als onderneming en als familiebedrijf, 

maar ook als werkgever, zakelijk partner en 

vernieuwer verantwoordelijk voor. We willen een 

‘goed rentmeester’ zijn van ons bedrijf, zodat het straks 

doorgegeven kan worden aan de vijfde Koopman-

generatie.  In alles wat we doen wegen we de impact 

op mens en milieu mee.

Onze missie en visie geven richting. Met het MVO-

beleid maken we onze missie en visie concreet, 

geïnspireerd op de internationale MVO-richtlijn ISO 

26000. We geven ons beleid en doelstellingen vorm 

op basis van de verwachtingen van onze stakeholders. 

Eenmaal per twee jaar brengen we een sustainability 

report uit om onze voortgang en plannen te delen met 

de stakeholders.  

Het belang van een actieve rol in de keten
Een aantal van onze belangrijkste stakeholders maakt 

deel uit van dezelfde keten. Samenwerking heeft een 

gunstig effect op de gevolgen van ons handelen voor 

mens en milieu. Daarom wijzen we onze ketenpartners 

op de impact die we gezamenlijk hebben op de 3 P’s 

en sporen we hen aan hier actief beleid op te voeren. 

• Klanten
Samen met onze klanten optimaliseren we de 

keten door integraal te kijken naar processen. 

Het gaat hierbij niet alleen om kostenverlaging of 

kwaliteitsverbetering, maar ook om het beheersen 

van de impact op People, Planet en Profit.  We denken 

MVO aan de klantzijde van de waardeketen te kunnen 

bevorderen door het onderdeel te maken van onze 

propositie

2. 

11SUSTAINABILITY 
REPORT 2017-2018



Vinturas: baanbrekend in 
de keten

Als eerste logistieke dienstverlener in Europa 

bouwde Koopman Logistics Group een op 

blockchain-technologie gebaseerde oplossing 

om logistieke processen van alle ketenpartners 

in het vervoer en opslag van nieuwe en 

gebruikte auto’s volledig te digitaliseren. Een 

veelbelovend concept dat we nu samen met 

andere Europese logistieke dienstverleners gaan 

uitbouwen in een nieuw consortium: Vinturas. In 

het voorjaar van 2018 leverden we de eerste 

auto af waarvoor geen papieren vrachtbrief is 

aangemaakt. Voor de opdrachtgever van het 

transport betekent dit een volledige 

digitalisering van het vervoer van de auto van 

fabriek naar dealer. Daarmee wordt het 

afleverproces volledig digitaal afgehandeld en 

wordt onnodige papier verspilling tegengegaan.  

Omdat het hele proces zich bevindt in een 

blockchain-omgeving, zijn data optimaal 

beveiligd tussen deelnemende partijen.

Door in de hele logistieke keten alle data van het 

voertuig vast te leggen, krijgen onze klanten 

meer inzicht in hun keten en kunnen zij hun 

processen optimaliseren. Bovendien heeft deze 

digitale oplossing de potentie om BPM- en 

kilometerstandenfraude te voorkomen; een 

bekend probleem bij de internationale verkoop 

van gebruikte voertuigen.

“We wijzen onze 
ketenpartners op de impact 
die we gezamenlijk hebben 

op de 3 P’s en sporen hen 
aan hier actief beleid op te 

voeren.”
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• Leveranciers
Met ons inkoopbeleid en onze inkoopbesluiten kunnen we 

invloed uitoefenen op andere organisaties. We willen met 

duurzaam inkopen de lokale economie stimuleren en waar 

mogelijk een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor 

mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Bij gelijke kwaliteit en een voor ons economische prijs kiezen 

we voor een leverancier die een aantoonbare bijdrage levert 

aan MVO. Daarnaast gaan we met onze leveranciers in gesprek 

over de impact op People, Planet en Profit. We spannen ons in 

voor aantoonbare verbeteringen. Dit doen we door concrete 

doelstellingen te formuleren met onze leveranciers en deze 

actief op te volgen.  Jaarlijks willen we tenminste één initiatief 

opstarten met een leverancier om de CO2-footprint te verlagen.

MVO-balans
Gaan we onze doelstellingen halen? De MVO-balans geeft 

inzicht. De MVO-balans is ons dashboard met meetbare 

indicatoren, ingedeeld naar de verschillende MVO-kernthema’s. 

Op basis van deze indicatoren formuleren we doelstellingen en 

ondernemen we acties om die te behalen.

Milieubarometer 
We gebruiken de milieubarometer om de milieueffecten van 

onze bedrijfsvoering in kaart te brengen en onze CO2-voetafdruk 

te meten. 
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Transport Transport
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Verkoopcentrum of  
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3. 
SAMENWERKING MET 
ONZE STAKEHOLDERS

Onze stakeholders verwachten steeds meer van ons. 

Door met hen in dialoog te gaan en samen te werken, 

kunnen we onze inspanningen afstemmen op hun 

verwachtingen. Hiervoor gebruiken we de Koopman 

MVO-cyclus (zie illustratie). Door de MVO-cyclus te 

herhalen kunnen we onze inzet en resultaten continu 

verbeteren.

Naast onze normale contacten met de stakeholders 

organiseren we vanaf 2019 minimaal één keer per 

jaar een stakeholder-panel. In dit panel zijn al onze 

stakeholders vertegenwoordigd, in wisselende 

samenstelling.  
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Stakeholders
Klanten

Leveranciers

Lokale overheden

Centrale overheden

Financiers

Vakbonden

Omwonenden  

Vastgoed verhuurders

Aandeelhouders

Raad van 
Commissarissen

Ondernemingsraad

Medewerkers



 4.  
PEOPLE
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Goed en betrokken werkgeverschap
Medewerkers van Koopman krijgen alle ruimte om 

mee te denken. Het aanbrengen van nieuwe ideeën 

juichen we toe. Daarnaast houden we regelmatig 

medewerkersonderzoeken. Het laatste onderzoek was 

begin 2018. We kregen complimenten als vertrouwen, 

trots en begrip. Maar men zag ook de noodzaak om 

beter met onze medewerkers op afstand, onze 

chauffeurs, te kunnen communiceren. 

We hebben de resultaten per werkmaatschappij 

geanalyseerd en actieplannen opgezet. Voor het 

verbeteren van de communicatie met chauffeurs 

hebben we organisatorische aanpassingen gedaan. 

Daarnaast introduceren we in 2019 een intranet-

applicatie die ook met de smartphone gebruikt kan 

worden

Onze doelstellingen voor 2019-2020:  
•  Creëren van een open cultuur en bieden van 

een luisterend oor voor zakelijke en persoonlijke 

omstandigheden van medewerkers;

•  De zes beginselen van goed werkgeverschap in 

kaart brengen.

Persoonlijke ontwikkeling en training op 
de werkplek
Medewerkers kunnen bij Koopman blijven groeien, 

binnen en buiten hun eigen vakgebied. Samen met 

hun leidinggevende bepalen zij de behoefte aan 

training en opleiding. De medewerkers met een 

vaste standplaats voeren twee keer per jaar een 

voortgangsgesprek. Voor de collega’s op de weg is dat 

nu nog niet haalbaar, maar het streven is één keer per 

jaar zo’n gesprek te voeren. 

Sinds 2018 bieden we alle medewerkers Goodhabitz 

Online Training aan: vrijblijvend en zonder overleg 

kunnen zij kiezen uit meer dan 120 e-learningmodules. 

In 2017 en 2018 hebben we diverse in-company 

trainingen aangeboden, onder andere op het gebied 

van communicatie, situationeel leidinggeven en 

Microsoft Excel.  

Daarnaast hebben we ons Lean-trainingsprogramma 

voortgezet. Lean is een wereldwijd bewezen en 

toegepaste verbetermethodiek. Eind 2018 hadden 163 

Koopman-medewerkers een Lean-opleiding gevolgd:

• Yellow Belt (basis): 139 medewerkers

•  Green Belt (initiëren en leiden verbeterprojecten): 21 

medewerkers

• Black Belt (aansturen Green Belts): 3 medewerkers

 

Onze doelstelling voor 2019-2020
•  Meer medewerkers met een persoonlijk 

ontwikkelingsplan of persoonlijke 

ontwikkelingsdoelstellingen

•  Meer gesprekken voeren over duurzame 

inzetbaarheid.

Bij Koopman draait het om de mensen. Dat betekent dat we 
respectvol met elkaar omgaan en elkaar stimuleren het beste uit 
onszelf te halen. 

14.112u

OPLEIDINGSUREN 
IN 2018

Gezondheid en veiligheid op het werk
We staan ervoor dat onze medewerkers op een veilige, 

gezonde en plezierige manier bij Koopman werken. Om 

dit te realiseren scheppen we inzicht in de gezondheids- 

en veiligheidsrisico’s die verband houden met onze 

activiteiten. Persoonlijk letsel, milieuschade en materiële 

schade willen we voorkomen. Als dat toch het geval is, 

beperken we de impact zoveel mogelijk. Hoe we deze 

risico’s beperken en de gezondheid en veiligheid vergroten 

staat vermeld in ons Arbobeleid, dat in 2018 opnieuw 

is vastgesteld. Daarnaast hebben we op alle Koopman-

locaties eind 2018 een RI&E-update uitgevoerd. Hieruit 

zijn plannen van aanpak voortgekomen die in 2019 zullen 

worden uitgevoerd.  

In 2017 en 2018 deden zich nul meldingsplichtige 

incidenten voor. We registreren ook niet-meldingsplichtige 

incidenten. We moedigen onze medewerkers aan om 

ons te vertellen wat er bijna misgaat. Alleen zo kunnen 

we veranderen van protocollen achteraf naar relevante 

preventie vooraf, overal in ons bedrijf. 

Onze doelstellingen voor 2019-2020:  
• Verlagen van ziekteverzuim naar 5%;  

• Streven naar nul meldingsplichtige ongevallen; 

•  In kaart brengen van LTIFR (Lost Time Injury Frequency 

Rate) en die vervolgens verlagen met 10%.

De verdeling van ons personeelsbestand 
In 2018 hadden we gemiddeld 992 mensen in dienst, goed voor 

933 FTE. Mannen zijn bij ons met 98% ruim in de meerderheid. 

In de figuren 7.1 en 7.2 ziet u ook de verdeling tussen vaste 

en tijdelijke contracten onder mannelijke en vrouwelijke 

werknemers. Hierin zal de komende tijd niet zoveel veranderen, 

verwachten we. 

Betrokken bij de gemeenschap
Het onderhouden van goede contacten in de regio’s waarin 

we actief zijn vinden we essentieel. Dat doen we onder andere 

door het lidmaatschap van bedrijfsverenigingen. Ook steken 

we energie in een goede relatie met lokale overheden. Zo zijn 

we betrokken bij wat er speelt in de gemeenschap en kunnen 

we iets betekenen. 
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VERDELING ARBEIDS-
OVEREENKOMSTEN

Tijdelijk contract

Vast contract

VERDELING 
MEDEWERKERS M/V

Met ‘Koopman Deelt’ stimuleren we sinds 2016 medewerkers ons 

deelgenoot te maken van het goede doel waar zij zich voor inzetten. 

Door ons te overtuigen van de maatschappelijke noodzaak van het 

doel en de eigen betrokkenheid, maakt hun goede doel kans op een 

bijdrage van € 10.000. 

•  In 2017 sponsorden we op initiatief van een chauffeur een 

voedseltransport naar Moldavië;

•  Een andere chauffeur volbracht samen met zijn zoon de 

zevendaagse MTB-tocht voor Duchenne Heroes.

Daarnaast is er een kleiner budget voor lokale initiatieven. Per 

Koopman-bedrijf kunnen we één of twee initiatieven per jaar 

ondersteunen. Lokaal of internationaal. De voorwaarde is wel dat de 

medewerker actief meehelpt.  

Onze doelstelling is jaarlijks aan tien maatschappelijke initiatieven deel 

te nemen door middel van donaties of het ter beschikking stellen van 

mensen en middelen. 

Het bieden van kansen aan de omgeving 
Met de Koopman Vakschool geven we jonge mensen een brede 

logistieke opleiding, in samenwerking met diverse ROC’s. Na hun 

opleiding kunnen ze kiezen voor een baan als chauffeur of een andere 

functie. Een kans voor hen, continuïteit voor Koopman. We streven 

ernaar steeds circa vijftien leerlingen op de Koopman Vakschool 

te hebben. In 2017 en 2018 hebben in totaal 10 leerlingen van de 

Koopman Vakschool hun diploma behaald. Hiervan zijn er nog 8 

werkzaam binnen Koopman.

Inclusief ondernemen 
Samen met JINC, Locus en ‘De Harde Leerschool’ betrekken we mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons proces. Bijvoorbeeld in de 

facilitaire dienstverlening en op de terminal in Amsterdam. Voor deze 

mensen betekent dit een mooie, nieuwe start. Een aantal van hen is 

inmiddels doorgestroomd naar een reguliere baan. De inzet van deze 

mensen werkt misschien niet in alle functies. Maar waar er ruimte is 

zorgen we voor passend werk, begeleiding en natuurlijk een veilige en 

prettige omgeving.

Onze doelstellingen voor 2019-2020
•  Actieve deelname aan twee werkgelegenheidsprojecten per jaar in 

de regio Jaarlijks opleiding aanbieden etc.

•  Opleiding aanbieden aan tien mensen met een minder 

waarschijnlijk profiel, en daarmee een bijdrage leveren aan hun op 

werk gerichte ontwikkeling.

VERDELING MEDEWERKERS
M/V

92 %

913

8 %

79

VERDELING CONTRACTEN
BINNEN KOOPMAN

Vast contract

Tijdelijk contract

19% (188)

81% (804)

PERSONEELSBESTAND OP BASIS 
VAN CONTRACT EN GESLACHT

157

720

26

55

Vast contract

Tijdelijk contract
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PLANET
 5.  
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Voorkomen van milieuvervuiling
We zijn ons bewust van onze CO2-footprint en 

hebben inzicht in het ontstaan ervan. Daarvoor 

gebruiken we internationaal erkende CO2-parameters. 

We monitoren ons verbruik van brandstof, elektriciteit, 

gas en afval en daarmee de ontwikkeling van onze 

CO2-footprint.  Vervolgens gebruiken we dit inzicht 

om te werken aan een verlaging van de CO2-uitstoot 

als gevolg van onze activiteiten. 

Waar voorheen Koopman Logistics Group BV 

ISO 14001-gecertificeerd was, werken we nu aan 

certificering van álle Koopman-werkmaatschappijen. 

De certificering is een garantie voor een goed 

werkend milieumanagementsysteem. Zo kunnen we 

onze impact op het milieu nog beter beheersen. 

In het verlengde hiervan registreren we milieu-

incidenten en voeren we beleid op het geheel 

voorkomen of verminderen van milieu-incidenten. In 

2017 en 2018 hebben zich nul incidenten voorgedaan. 

Besparen op het verbruik van brandstoffen 
en hulpmiddelen
Echte kostenreductie zit voor onze klanten niet in een 

paar euro minder transportkosten per rit. We zetten in 

op samen met de klant het gehele proces bekijken en 

zoeken naar de échte besparingen, in kosten en voor 

het milieu. Als we de hele keten optimaliseren zijn er 

minder gereden kilometers nodig en dat is een directe 

besparing in kosten en uitstoot. 

Onze autotransporters legden in 2018 1,2 miljoen 

minder kilometers af dan in 2017 en dat is te zien in het 

dieselverbruik. We nemen meer nationaal werk voor 

eigen rekening en kiezen ervoor het internationale 

werk, met de bijbehorende lange afstanden, uit te 

besteden aan partijen die dit efficiënter kunnen 

uitvoeren. Bovendien blijven we werken aan een 

optimale planning met zo weinig mogelijk lege 

kilometers. Ook zien we dat de vernieuwing van ons 

wagenpark tot brandstofbesparing leidt. 
 
Onze doelstelling voor 2019-2020:
2% minder CO2-uitstoot gerelateerd aan omzet.

We zijn ons bewust van onze CO2-footprint en hebben inzicht in het 
ontstaan ervan. Daarvoor gebruiken we internationaal erkende CO2-
parameters.

CARBON FOOTPRINT
*CARBON FOOTPRINT IS EXCLUSIEF DE CO2 - UITSTOOT AFKOMSTIG UIT WOON-WERKVERKEER
* BRON CO2-PARAMETER: MILIEUBAROMETER.NL, BIODIESEL (HVO) UIT AFVALOLIE/VET)

Verbruik (m3/kWh)
CO2

Parameter

Footprint (ton C02)

2017 2018 2017 2018 Verschil (%)

Carbon Footprint vestigingen

Gasverbruik 596.344 m3 681.969 m3 1,890 kg
CO2 / m3 gas

1.127,09 1.288,92 14,36%

Stadswarmte 63.800 m3

Elektra 2.719.440 kWh 2.901.484 kWh
0,649 kg
CO2 /kWh

1.764,92 1.883,06 6,69%

totaal carbon footprint vestigingen 2.892,01 3171,98 9,68%

Carbon Footprint brandstofverbruik

HVO * 235.139
0,345 kg

CO2 / Liter

Diesel 15.024.615 Liter 14.215.298
3,23 kg

CO2 / Liter
81,12

totaal carbon footprint vestigingen 48.529,51 45.915,41 -5,22%

Totaal carbon footprint
(vestigingen + brandstof verbruik) 51.421,51 49.168,52 -4,38%

VERDELING CARBON FOOTPRINT 
KOOPMAN 2015

Footprint business

Footprint vestigingen

2.401,46 ton
CO2

43.208,73 
ton CO2

VERDELING CARBON FOOTPRINT 
KOOPMAN 2018

Footprint vestigingen

Footprint brandstof

45.997 ton
CO2

3.172 ton
CO2
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De gemiddelde CO2-uitstoot per vervoerde eenheid̀ is 
gebaseerd op de NEN-EN 16258-norm.
*schatting

Steeds meer Euro 6
We gaan verder met het vervangen 

van oude vrachtwagens met 

Euro3-motor door nieuw 

materieel. In 2017 schaften we 

59 nieuwe combinaties aan, die 

allemaal zijn voorzien van de 

milieuvriendelijkere Euro6-motor. 

In 2018 waren het er zelfs 71. 

Een andere duurzame keuze is 

om trailers te voorzien van een 

nieuwe Euro6-truck, waarna ze een 

tweede leven krijgen. Dat deden 

we in 2018 met 45 combinaties 

van Koopman Autotransport en 

Möhlmann. 

Brandstof & CO2  
per vervoerde eenheid
Bedrijfsbreed zien we het 

effect van de vervanging van 

Euro3-voertuigen door Euro6-

voertuigen. Autotransport rijdt 

meer nationaal in plaats van 

internationaal. Internationale 

ritten werden vaker uitbesteed. 

Daardoor lag het aantal afgelegde 

kilometers met eigen materieel 

1,2 miljoen lager. Bij Möhlmann 

werden we geconfronteerd met 

een groeiend personeelstekort en 

daardoor stilstand van materieel. 

Binnen General Cargo droegen 

we de deelladingen over van 

Koopman Cargo naar Koopman 

TransMission. Hierdoor realiseerden 

we een efficiënte planning, minder 

afgelegde kilometers en dus een 

lager verbruik. 

Elektrisch rijden in de Groninger binnenstad
Op 31 oktober 2018 onthulden de Groninger wethouder Paul de Rook en Arthur 

van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, een 100% elektrisch 

aangedreven bestelbus van Koopman TransMission. Met een volle lading rijden we 

nu dagelijks CO2-vrij naar de Groninger binnenstad voor het afleveren van stukgoed. 

We nemen daarmee het voortouw in het plan voor emissieneutraal vervoer in de 

binnenstad in 2025. 

EUROWAGENPARK VERDELING 2018 
Euro 3

3% 
Euro 4

7% 
Euro 5
47% 

Euro 6
44% 

Koopman Cargo

Koopman Autotransport

Möhlmann

Koopman TransMission

Smink*

20
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DIESELVERBRUIK
(LITERS)

VERVOERDE
EENHEDEN

GEMIDDELDE CO2  UITSTOOT 
PER VERVOERDE EENHEID

KOOPMAN CARGO

3.059.641

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

795.494

KOOPMAN 
TRANSMISSION

867.462

MÖHLMANN

140.112

KOOPMAN CARGO

1.710.642

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

10.056.357

KOOPMAN 
TRANSMISSION

594.373

MÖHLMANN

2.663.243

KOOPMAN CARGO

1,81

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

40,83

KOOPMAN 
TRANSMISSION

2,21

MÖHLMANN

61,40

20
18 KOOPMAN CARGO

1.489.312

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

9.586.093

KOOPMAN 
TRANSMISSION

613.977

MÖHLMANN

2.316.642

SMINK*

209.272

DIESELVERBRUIK
(LITERS)

VERVOERDE
EENHEDEN

KOOPMAN CARGO

2.755.423

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

788.433

KOOPMAN 
TRANSMISSION

853.874

MÖHLMANN

117.673

SMINK*

20.000

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

235.139

HVO VERBRUIK
(LITERS)

KOOPMAN CARGO

1,75

KOOPMAN 
AUTOTRANSPORT

39,37

KOOPMAN 
TRANSMISSION

2,32

MÖHLMANN

63,59

SMINK*

33,80

GEMIDDELDE CO2  UITSTOOT 
PER VERVOERDE EENHEID
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Pure HVO: 89% minder CO2
In 2018 hebben we geïnvesteerd in een eigen HVO-

tankstation op onze locatie in Nijkerk. HVO is een synthetische 

diesel die gemaakt wordt van afval- en reststromen zoals 

frituurvet. Daardoor is HVO CO2-arm. Waar veel bedrijven 

gebruikmaken van een mix van HVO met conventionele 

diesel, kiezen wij voor pure HVO. De CO2-reductie per 

kilometer bedraagt maar liefst 89%. Ons streven is dat 10% 

van ons totale verbruik uit HVO bestaat. We komen hiermee 

tegemoet aan de nadrukkelijke wens van onze klanten om 

CO2 te reduceren.Naast HVO zetten we ook LPG-bijmenging 

in bij een beperkt aantal combinaties van Koopman 

Autotransport en Koopman Cargo. 

Efficiënte chauffeurs en materieel
Onze chauffeurs besteden een deel van hun cursustijd in 

het kader van Code 95 aan rijstijl. Door defensief te rijden 

besparen ze op brandstofverbruik. Daarnaast zorgt de 

combinatie van deskundige chauffeurs en geavanceerd 

materieel voor een optimale beladingsgraad. 

Sinds een aantal jaren zetten we bij Koopman Cargo 

EcoCombi-voertuigen in. Bij een EcoCombi ligt het verbruik 

per vervoerde pallet 25% lager. In 2019 zal er ook een 

EcoCombi de weg op gaan voor Koopman TransMission. 

Elektriciteit
In Amsterdam is 5.443 kWh duurzaam opgewekt en 337 

kWh teruggeleverd. De zonnepanelen in Noordhorn waren 

goed voor 21.169 kWh, waarvan we 1.212 kWh hebben 

teruggeleverd. Het hogere verbruik op de terminals is te 

verklaren door een toename in remarketing-werkzaamheden.

Vestiging Leek is gehuurd per eind 2017.  

Per 1 januari 2018 hebben de medewerkers van de 

ondersteunende afdelingen hun intrek genomen in het 

kantoor.

-4,92%

807.234

+1
9,

74
%

756.426

+3
,3

1%

411.246

ELEKTRAVERBRUIK (KWH)

Totaal 
2017: 2.473.286
2018: 2.664.406
+7,73%

Amsterdam

Born

Noordhorn

Nijkerk

2018

2017

Amersfoort

Neuenburg

Leek

940.447

737.429

456.503

334.997

1.009.524     

747.769    

 390.787      

31
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2

3,
91

0
 6

8.
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1

29
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39

+96,24%

-16,82%

+1
,4

0%

+7,35%
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Stadsverwarming en zonnepanelen
Bij Koopman Car Terminal in Amsterdam zijn in het najaar 

van 2018 100% duurzame stadsverwarming en bijna 1250 

zonnepanelen in gebruik genomen. Dit project kwam tot 

stand in samenwerking met Port of Amsterdam, Orgaworld 

en Zonel. De overgang van aardgas en elektriciteit naar 

organische restwarmte en zonnepanelen levert jaarlijks een 

CO2- reductie op van 590 ton.

Koopman Car Terminal gebruikt de warmte voor de spuit- en 

droogcabines in de werkplaats en voor ruimteverwarming 

in het kantoorgebouw. Dankzij garanties over de oorsprong 

is Koopman Car Terminal ervan verzekerd dat de verbruikte 

energie duurzaam is opgewekt. Ook in Noordhorn werden 

zonnepanelen aangelegd. We namen ze in juni 2018 in 

gebruik. 

Gas
Bedrijfsbreed zien we het effect van het hogere aantal 

graaddagen in het voorjaar van 2018. Als het aantal 

graaddagen stijgt, stijgt het gasverbruik progressief mee. 

Hierdoor verbruikten we meer gas dan in dezelfde periode 

van 2017. 

Osmosewater in Amsterdam
In Amsterdam wassen we de auto’s met osmosewater. Dat is 

water dat ontdaan is van alle mineralen, metalen en bacteriën 

die in leidingwater aanwezig zijn. Hierdoor komen de auto’s 

geheel vlekvrij uit de wasstraat en dat scheelt weer bij het 

poetsen. Na gebruik lozen we het osmosewater via een 

olieafscheider op het riool. 

Water
Bedrijfsbreed is het waterverbruik stabiel. In Amsterdam is nu 

ongeveer 50% van het verbruikte water osmosewater. Het 

gebruik van osmosewater is CO2-neutraal. 

WATERVERBRUIK M3 
IN 2018 PER LOCATIE

Amsterdam

Born

Noordhorn

Nijkerk

Neuenburg

Leek

Amersfoort

4.080  

1.770  

1.351  

1.290  

1.2
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Neuenburg

Amsterdam

Born

Noordhorn

Nijkerk

GASVERBRUIK M3

274.814

Amersfoort

Leek

2017

2018
Totaal 
2017: 591.961
2018: 675.543
+14,10%
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216.552
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Weg met afval
Hoewel er per categorie en per locatie verschillen zijn, 

produceerden we in 2018 minder afval dan in 2016 (2016: 

344.496 kg). Ondanks de opening van onze nieuwe vestiging 

in Leek. We scheiden ons afval zoveel mogelijk en proberen het 

aandeel niet-recyclebaar tot een minimum te beperken. Het 

aandeel niet-recyclebaar is stabiel en ligt rond de 45%.

In onze werkplaatsen onderscheiden we twee typen afval:

• Metalen;

•  Chemisch afval (zoals motorvloeistoffen en afgewerkte oliën).

Op alle locaties scheiden we het afval zoveel mogelijk. Vooral op 

onze compounds in Amsterdam en Born en in de garages voor 

reparatie van onze eigen vrachtwagens scheiden we steeds 

meer afval zoals kunststoffen, koplampen, bumpers en metalen.

Cijfers Amersfoort en Neuenburg nog niet beschikbaar

AFVAL PER CATEGORIE 
IN 2018

Chemisch afval 

Hout

Plastic/ kunststo�en

Papier/ karton

Metalen 

Bedrijfsafval (overige) 44%

17%

13%

11
%

10%

6%

AFVAL 2018

Totaal 
Afval(kg): 292.254
Niet recyclebaar: 45,93%

Amsterdam

Born

Noordhorn

Nijkerk

Niet recyclebaar

Totaal afval (kg)

Leek
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Een sterke klantfocus is een voorwaarde voor continuïteit. Wij willen de 
ontwikkelingen in de markt en bij onze klant begrijpen en daarop inspelen 
met ondernemende initiatieven. 

onze stakeholders blijven voldoen. Er is binnen Koopman 

een Team Innovatie opgericht dat bestaat uit vijf personen. 

Deze denktank buigt zich over vernieuwende ideeën, scheidt 

het koren van het kaf en doet aanbevelingen over nieuwe 

processen en structuren. Op dit moment onderzoekt het team 

in samenwerking met Fier Automotive de mogelijkheden voor 

elektrificatie, het kiezen voor elektrisch vervoer. 

Onze doelstelling voor 2019-2020:
•  Ontplooien van één innovatieve activiteit per Koopman-

bedrijf per jaar.

Eerlijke concurrentie: een gelijk speelveld
Concurrentie leidt tot een prikkel om te ontwikkelen en te 

innoveren. Een voorwaarde voor eerlijke concurrentie is een 

gelijk speelveld. Allereerst speelt de bewustwording omtrent 

dit thema een belangrijke rol. Vervolgens is het signaleren en 

bespreken van mogelijke risico’s voor eerlijke concurrentie in 

onze sector van belang.

Voor Koopman betekent het dat we kansen willen blijven 

bieden aan de markt, als het gaat om het aantrekken van 

leveranciers. Het bevorderen van eerlijke concurrentie in onze 

inkoop- en aanbestedingsprocessen verankeren we in ons 

inkoopbeleid. 

Onze doelstelling voor 2019-2020
•  Alle medewerkers met commerciële of 

inkoopverantwoordelijkheid hebben een training op het 

gebied van eerlijke concurrentie gevolgd.

“We vinden dat innovatie 
ons bestaansrecht als 

bedrijf vergroot en 
daarbij accepteren we 
dat niet alle innovaties 

succesvol zijn”

Klantfocus
Op strategisch niveau zetten we in op ontwikkelingen van 

IT-technologie en veranderingen in de supply chain. En 

we benutten mogelijkheden binnen onze processen én 

binnen de keten om de impact op People, Planet en Profit 

te verminderen. Op operationeel gebied willen we kosten 

besparen en efficiënter werken door te automatiseren. We 

blijven optimaliseren, innoveren en openstaan voor kansen 

om meer en anders te ondernemen. We willen blijven 

voldoen aan de behoeften die onze klanten nu en in de 

toekomst hebben. 

Onderdeel van onze integrale benadering is de 

procesanalyses die we uitvoeren samen met onze klanten. 

Twee voorbeelden:

•  Samen met een fabrikant van lucht- en klimaattechniek 

hebben we het hele logistieke proces van productie, 

verkoop, expeditie, transport en aflevering geanalyseerd. 

Dat leverde inzicht in elkaar processen als producent en 

dienstverlener (transporteur). Maar ook intern binnen de 

afdelingen commercie, productie en expeditie. Het gevolg 

was minder last minute acties in de totale keten, met name 

bij de expeditie en het transport. Bovendien waren de 

kosten lager door minder Just In Time levering en daardoor 

een efficiëntere ritplanning en dus minder CO2-uitstoot. 

•  Met een grote dealerorganisatie van jong gebruikte 

wagens voerden we een Value Stream Map uit van het 

moment van aankoop tot het moment van verkoop. Onze 

rol omvatte zowel schade-expertise en schadeherstel als 

het poetsen en fotograferen van de voertuigen. Door de 

VSM hebben we het gehele proces met alle stake holders 

in kaart gebracht. De daaruit volgende acties hebben de 

totale doorlooptijd met 30% verlaagd. 

Onze doelstellingen voor 2019-2020
•  Jaarlijks één partnership opbouwen met een klant in het 

kader van duurzaamheid;

•  Jaarlijks met twee klanten een procesanalyse-initiatief 

opstarten om verspilling uit processen te halen; 

•  Opstellen en uitvoeren van klant-plannen van de grootste 

vijf klanten per Koopman-bedrijf.

Innovatie: onze eigen denktank 
Innoveren betekent voor ons niet alleen het bestaande 

optimaliseren maar ook met een open visie iets nieuws 

ontplooien. Als familiebedrijf zijn we gericht op de lange 

termijn en daarbij past dat je jezelf blijft ontwikkelen. We 

vinden dat innovatie ons bestaansrecht als bedrijf vergroot 

en daarbij accepteren we dat niet alle innovaties succesvol 

zijn. Door innovatie kunnen we aan de verwachtingen van 
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 7.  
ONS BESTUUR

Behoorlijk bestuur van de organisatie 

Behoorlijk bestuur is vanzelfsprekend. MVO-elementen, 

waaronder de balans tussen People, Planet en Profit, zijn 

verankerd in ons beleid, doelstellingen en 

besluitvormingsprocessen. 

Naar onze stakeholders zijn we transparant over ons 

beleid, onze beslissingen en de MVO-impact daarvan. 

Vanzelfsprekend houden we ons aan wet- en regelgeving. 

We werken volgens strikte compliance-processen en hebben 

een heldere governance-structuur.  

Koopman is al sinds 1930 een echt familiebedrijf 

Ook nu nog bezit de familie Koopman 100% van de aandelen 

in Koopman Logistics Group. Willem Prinsen is sinds 1 april 

2019 onze CEO. Hij is ook bestuurder van de buitenlandse 

werkmaatschappijen. Willem vormt het bestuur met CFO 

Maurice de Wilde. 

Raad van Commissarissen 
Ons bestuur wordt bijgestaan door de Raad van 

Commissarissen. Deze Raad benoemt ook de accountant van 

Koopman.

organogram per 1-1-2019

Koopman Holding BV

Koopman Onroerend Goed BV

Koopman Logistics Group BV

Automotive General Cargo Overig

Koopman Autotransport BV

 

Koopman Cargo BV

Koopman TransMission BV

Koopman Investments BV

Möhlmann Verwaltungs und 
Beteiligungs GmbH

Automotive General Cargo Overig

Möhlmann Automobil 
Logistik GmbH & Co. KG

Koopman GmbH

Koopman Automotive Solutions BV

Koopman Car Terminal BV

Smink Transport BV

 Koopman TransMission Bergen op 
Zoom B.V.

39SUSTAINABILITY 
REPORT 2017-2018



Koopman Automotive

Vervoer:  
Met open en gesloten trailers vervoeren wij personenauto’s en lichte bedrijfswagens in voor-

namelijk Nederland, België en Duitsland. Dat doen we onder de merken Koopman, Smink en Möhl-

mann.

 

Full-service logistiek aan land:
Op onze full-service terminals in het Limburgse Born, de Amsterdamse haven en het Duitse 

Neuenburg verzorgen wij:

• de ontvangst vanaf schepen, treinen en trucks

• opslag van 40.000 voertuigen;

• klaarmaken voor aflevering;

• remarketing: gebruikte auto’s van fleetowners opnieuw helemaal verkoopklaar maken.   

Onze werkmaatschappijen borgen samen de integrale logistiek
Wat in 1930 begon als een eenmansbedrijf in transport, is uitgegroeid tot een specialist in full-service logistiek 

met meer dan 1000 werknemers in Nederland, België en Duitsland. 

Onze werkmaatschappijen verzorgen langs twee divisies – Automotive en General Cargo – het volledige 

logistieke proces voor onze klanten (bijvoorbeeld autofabrikanten). Van fabriek tot en met eindgebruiker, met 

grip op elk onderdeel van de keten. Hierna vertellen we per werkmaatschappij onze toegevoegde waarde. 

Koopman General Cargo

Geen auto’s, wel volume: 
We verzorgen de logistiek voor niet-gekoelde goederen binnen de Benelux en het Duitse Rhein-/

Ruhrgebied. Dat kunnen gecombineerde ladingen zijn, maar ook deelzendingen. Nacht- en dedi-

cated distributie behoren ook tot de mogelijkheden.

We maken deel uit van het samenwerkingsverband TransMission, waarin tien zelfstandige logistiek 

dienstverleners fijnmazig distribueren in de Benelux, 24 uur per dag. 

Opslag plus:
We beschikken over warehouses in Noordhorn en Nijkerk. Zelfs food kan worden opgeslagen bij 

Koopman. We slaan op in bulk of magazijnopstelling en leveren extra diensten zoals orderpicking, 

labeling, ompakken en bestickeren.
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Dit is het tweede duurzaamheidsrapport van Koopman Logistics Group. Cijfers uit 2017 en 2018 vormen de basis. 

Op dit moment werken we aan een uitbreiding van onze key performance indicators. We meten én weten steeds 

meer en kijken uit naar de resultaten van 2019. 

VERANTWOORDING

Onze duurzaamheidsexpert 
wisselt graag met u van 
gedachten
Als u meer wilt weten over dit rapport, 

neemt u contact op met 

Taco Miedema

Coördinator HSSE  

(Health, Safety, Security, Environment)

T 0594 729 800

E : duurzaamheid@koopman.nl
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