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SAMENVATTING
Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar duurzaamheid binnen de fysieke
distributie. Bestaande studies richten zich voornamelijk op (1) de noodzaak van duurzaamheid
en/ of (2) hoe technische innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de
duurzaamheid. Echter, onderzoek naar de rol van duurzaamheid binnen het inkoopproces
van transportdiensten is beperkt. Deze studie verschaft een eerste inzicht in hoe het begrip
duurzaamheid wordt gebruikt en ervaren door logistieke dienstverleners, verladers en eigen
vervoerders. De veronderstelling hierbij is de dat manier waarop de verschillende partijen het
begrip duurzaamheid interpreteren invloed heeft op het inkoopproces van fysieke distributie.
Voor deze studie is gebruik gemaakt van een enquête. Uit de resultaten van deze enquête
blijkt dat verladers en logistieke dienstverleners duurzaamheid op een andere manier
interpreteren. Dit zou voor miscommunicatie bij de inkoop van fysieke distributie kunnen
zorgen.
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INTRODUCTIE
De transport- en vervoerssector vertegenwoordigt zo’n 4,9% van het BBP
en biedt werkgelegenheid aan ruim 380.000 personen (TLN, 2016). Daarmee
is de sector van groot economisch belang. Deze cijfers hebben alleen
betrekking op logistieke dienstverleners. Om de volledige economische
impact te meten moeten ook de transport- en vervoersactiviteiten binnen
andere sectoren worden meegenomen. Echter, deze cijfers worden niet
bijgehouden door het CBS. Sinds een aantal jaren staat duurzaamheid op
de agenda’s van logistieke dienstverleners (Ploos van Amstel, 2008; Piecyk,
& McKinnon, 2010; McKinnon, Browne, Whiteing, & Piecyk, 2015; Buijs,
2018). Deze ontwikkeling past in de algemene (internationale) trend van
milieubewustzijn waarbij organisaties initiatieven nemen om duurzaamheid
te integreren in hun operationele strategieën (De Ron, 2001; McDonough &
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Braungart, 2002; Baumgartner & Rauter, 2017). Ook vanuit de Europese
Unie (EU) wordt sterk ingezet op de verduurzaming van transport- en
vervoer (Europese Commissie, 2004; Europese Commissie, 2011).
Fysieke distributie kan worden omschreven als dat onderdeel van de logistiek c.q. Supply
Chain Management dat zich richt op de verplaatsing van goederen van de ene locatie naar
de andere (Christopher, 2005, Ploos van Amstel, 2008). Bestaande literatuur over duurzaamheid in relatie tot fysieke distributie richten zich voornamelijk op (1) de noodzaak van
duurzaamheid en/ of (2) hoe technische innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het
vergroten van de duurzaamheid (o.a., Björklund, Martinsen, & Abrahamsson, 2012; Piecyk
& McKinnon, 2010; Lieb, & Lieb, 2010; McKinnon, Browne, Whiteing, & Piecyk, 2015). Binnen de bestaande literatuur is er slechts in beperkte mate specifieke aandacht voor de rol
van duurzaamheid binnen het inkoopproces van fysieke distributie (Carter & Dresner, 2001;
Björklund, 2011; Lammgård & Andersson, 2014).
Deze studie verschaft een eerste inzicht in hoe het begrip duurzaamheid wordt gebruikt
en ervaren door logistieke dienstverleners, verladers en eigen vervoerders. De veronderstelling hierbij is dat de manier waarop de verschillende partijen het begrip duurzaamheid
interpreteren invloed heeft op het inkoopproces van fysieke distributie.

De inkoop van fysieke distributie: een verdeelde kijk op duurzaamheid

Het resterende deel van dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt de onderzoeksopzet besproken, gevolgd door een nadere toelichting van aantal kernbegrippen.
Vervolgens worden in paragraaf 4 de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Tot slot sluit dit
artikel, in paragraaf 5, af met een beschouwing van de resultaten.
Opzet van het onderzoek
In het voorjaar en de zomer van 2018 is gevraagd aan studenten van de opleiding Logistics
Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om een enquête af te nemen
bij het bedrijf waar ze op dat moment werkzaam waren als deeltijdstudent, stagiaire of afstudeerder. De enquête diende te worden ingevuld door een persoon die bekend was met
òf de verkoop van fysieke distributie (bij de logistieke dienstverlener), òf de aankoop van
fysieke distributie (de verlader) òf het eigen wagenpark (de eigen vervoerders). De totale
steekproef bestond uit 180 personen, waarvan 55 de enquête hebben ingevuld: 19 verladers, 25 LDV’ers en 11 eigen vervoerders. Hiermee komt het responspercentage uit op 31%.
Aangezien de enquête is gebaseerd op een gelegenheidsteekproef en het aantal respondenten beperkt is dienen de resultaten met enige terughoudendheid te worden gelezen.
Toch verschaffen de resultaten een waardevol eerste inzicht en biedt het onderzoek een
goed vertrekpunt voor uitgebreider vervolgonderzoek.
De totale enquête bestond in totaal uit 32 inhoudelijke vragen. Voor dit onderzoek zijn alleen de vragen geanalyseerd die inzicht verschaffen in hoe de respondenten hun eigen duurzaamheid bij de inkoop van fysieke distributie zien.
Theoretisch kader
Inkoop van fysieke distributie
Zoals in ook in de inleiding wordt genoemd, wordt in deze studie de volgende definitie van
fysieke distributie gehanteerd: dat onderdeel van de logistiek c.q. Supply Chain Management
dat zich richt op de verplaatsing van goederen van de ene locatie naar de andere (Christopher, 2005, Ploos van Amstel, 2008).
Volgens Van Weele (2014) maakt inkoop deel uit van de ondersteunende activiteiten die
worden beschreven in de waardeketen van Porter (1985). Hij definieert inkoop als: 'alle activiteiten die nodig zijn om het product van de leverancier naar zijn eindbestemming te
krijgen'. Van Weele (2014) onderscheidt 6 stappen in het inkoopproces: (1) specificatie, (2),
selectie (3), contracteren, (4) bestellen, (5) bewaken en 6) evaluatie.
Rimkūnienė (2013) definieert inkoop vanuit een strategisch oogpunt als volgt: 'Inkoop betreft al die processen die te maken hebben met het ontwikkelen en implementeren van
strategieën om de uitgavenportefeuille van een organisatie op een zodanige manier te be-
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heren dat wordt bijgedragen aan de algemene doelstellingen van de organisatie en om de
waarde die wordt vrijgemaakt te maximaliseren'. Van Weele (2014) omschrijft inkoop als:

'Het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die
nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de onderneming
meest gunstige voorwaarden'. Deze laatste definitie is gebruikt als
basis voor onze definitie voor de inkoop van fysieke distributie: 'Het
van externe bronnen betrekken van fysieke distributie diensten die
nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen de voor de onderneming
meest gunstige voorwaarden'.
Duurzaamheid
Er zijn verschillende definities met betrekking tot het begrip duurzaamheid. De meest bekende is de definitie gebaseerd op het beroemde Brundtland-rapport uit 1987. In dit rapport
wordt duurzaamheid omschreven als:
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'tegemoetkomen aan de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen' (World Commission on Environment
and Development, 1987).

Andere veel gebruikte definities zijn die van Dyllick & Hockerts (2002), Pferrer (2011), Porter
& Kramer (2006) en Carter & Rogers (2008). Hieronder wordt de kern van hun definitie kort
weergegeven:
• Verbruik van natuurlijke hulpbronnen tegen een snelheid die natuurlijk kan worden aangevuld en de uitstoot van afval tegen een snelheid die door de natuur kan worden opgevangen (Dyllick & Hockerts, 2002)
• Een poging om natuurlijke hulpbronnen te behouden en verspilling bij operaties te voorkomen (Pfeffer, 2011)
• Duurzame economische prestaties op lange termijn waarborgen door sociaal nadelig en
milieu verspillend gedrag op de korte termijn te vermijden (Porter & Kramer, 2006)
• Realisatie van de sociale, ecologische en economische doelstellingen van een organisatie
(Carter & Rogers, 2008)

De inkoop van fysieke distributie: een verdeelde kijk op duurzaamheid

Volgens ons hebben de hiernaast genoemde definities veel gemeenschappelijk,
maar dragen in de kern een ander aspect. In tabel 1 hebben wij weergegeven welke
aspecten wij onderscheiden als kern van de gekozen definities.

Tabel 1 kernaspecten van de definities voor duurzaamheid
Auteurs

Kernaspect

Brundtland (World Commission on
Environment and Development 1987)

Leefbaarheid van de toekomstige generaties

Dyllick & Hockerts (2002)

Circulariteit

Pferrer (2011)

Voorkomen van verspilling

Porter & Kramer (2006)

Waarborgen van de economische prestaties op de
lange termijn

Carter & Rogers (2008)

Realisatie van sociale, ecologische en economische
doelstellingen
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Vanwege de grote verscheidenheid aan definities van duurzaamheid, is het moeilijk om een
eenduidige definitie van duurzame fysieke distributie te geven. De enige beschrijvingen
die wij in dit kader konden vinden zijn die van de OECD (1996), Black (2010) en Schipper,
Deakin & Sperling (2010).
Volgens de OECD (1996) mag duurzaam vervoer de volksgezondheid of ecosystemen niet
in gevaar brengen en voldoet aan de behoeften inzake toegang tot vervoer in overeenstemming met (a) het gebruik van hernieuwbare energiemiddelen beneden hun regeneratiepercentage en (b) gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen beneden de ontwikkeling van hernieuwbare alternatieven. Volgens Black (2010) kan duurzaam vervoer worden
gedefinieerd als: 'de huidige behoeften op het gebied van vervoer en mobiliteit zonder
het vermogen van toekomstige generaties om aan deze behoeften te voldoen in gevaar
te brengen'. Schipper, Deakin & Sperling (2010) omschrijven duurzaam transport als volgt:
'transport waarbij de begunstigden hun volledige sociale kosten betalen, inclusief die die
door toekomstige generaties zouden worden betaald'.
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Resultaten
In deze paragraaf worden de uitkomsten van vragen 8 en 13 van de enquête besproken.
Bij vraag 13 van de enquête (zie figuur 1) is aan de respondenten gevraagd om aan te geven
welke van de door ons voorgestelde definities - Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987), Dyllick & Hockerts (2002), Pferrer (2011), Porter en Kramer
(2006) of Carter en Rogers (2008) – het beste bij de eigen organisatie past. De respondenten
hadden ook de mogelijkheid om een eigen definitie of omschrijving te geven. Van deze
mogelijkheid is door geen van de 55 respondenten gebruik gemaakt.
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Figuur 1 Vraag 13 van de enquête

De uitkomsten van vraag 13 zijn weergegeven in figuur 2. In algemene zin valt op dat er
sprake is verdeeldheid onder de respondenten, waarbij het minst vaak is gekozen voor
de definitie van Dyllick & Hockerts (2002). Verder valt op dat de definitie van Brundtland
(1987) onder, de bij het onderzoek betrokken, eigen vervoerders het minst populair is. Voor
LDV’ers geldt dit voor de definitie van Dyllick & Hockerts en voor de verladers voor de definitie van Porter & Kramer (2006). De definitie van Porter & Kramer blijkt onder de LDV-respondenten het meest populair.
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Figuur 2 Uitkomsten van vraag 13 van de enquête
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Bij vraag 8 (zie figuur 3) werden de respondenten gevraagd naar hun mening over duurzaamheid binnen het eigen bedrijf.

Figuur 3 Vraag 8 van de enquête

Zie figuur 4 voor de uitkomsten van vraag 8. Wat opvalt is dat wanneer we kijken naar de
antwoorden van de LDV’ers, (1) geen van de respondenten de eigen organisatie als 'zeer
duurzaam' ziet. Verder beschouwt geen van de eigen vervoerders en verladers de eigen
organisatie als 'niet duurzaam'.
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Figuur 4 Uitkomsten van vraag 8 van de enquête

Conclusie en discussie
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Op basis van de in paragraaf 4 besproken enquêteresultaten kan worden geconcludeerd
dat verladers en logistieke dienstverleners duurzaamheid op een andere manier interpreteren. Dit zou voor miscommunicatie bij het inkopen van fysieke distributie kunnen zorgen.
Aangezien de enquête is gebaseerd op een gelegenheidsteekproef en het aantal respondenten beperkt is dienen de resultaten met enige terughoudendheid te worden gelezen.
Toch verschaffen de resultaten een waardevol eerste inzicht en biedt het onderzoek een
goed vertrekpunt voor uitgebreider vervolgonderzoek in de vorm van (1) een meer uitgebreide enquête en (2) een aantal diepte-interviews. In dit vervolgonderzoek zou de volgende hypothese centraal moeten staan: verladers en logistiek dienstverleners hebben een verschillende perceptie van het begrip duurzaamheid in relatie tot fysieke distributie.
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