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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm, computerscanner of op welke wijze ook aan derden ter inzage worden gegeven zonder schriftelijke 

toestemming van Oegema Transport Dedemsvaart B.V.                         
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Inhoud 
Familie Oegema onderneemt al 100 jaar in Dedemsvaart en is maatschappelijk betrokken. Oegema Transport 

sponsort het verenigingsleven. We hebben oog voor de zwakkeren in de samenleving. We willen binnen wet- en 

regelgeving opereren. En we zijn al jaren op zoek naar een alternatief voor diesel vanuit een overtuiging dat olie 

een eindige bron is en we dus moeten door ontwikkelen. We willen een betrouwbare partner zijn voor onze 

opdrachtgevers, medewerkers en omgeving. 

Oegema Transport is actief in verschillende takken van transport (zie onze website) Ook heeft Oegema 

Transport forwarding, warehousing, value added logistics al enkele jaren toegevoegd aan onze portfolio. 

Oegema Transport kan haar opdrachtgevers ontzorgen in de suplychain.  

De kwaliteit van Oegema Transport is al jaren geborgd in ISO 9001-2015 en Keurmerk Transport en Logistiek. 

Steeds meer klanten vragen ook geformaliseerd beleid op het gebied van MVO. Ikea heeft haar Iway 

programma, Wavin en Veolia vragen om Ecovadis en de overheid verwacht een energie audit. We doen al jaren 

mee aan het Lean and Green programma waarbij we CO2 uitstoot per vervoerde laadmeter al met 20% hebben 

weten te reduceren. 

Vandaar dat Oegema Transport haar MVO beleid eind 2021 formeel laat toetsen conform MVO prestatieladder 

stage 3. 
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People 
Oegema realiseert zich al langere tijd dat we het samen met de mensen om 

ons heen moeten doen. Een van onze reclame slogans is ook Jij = Wij. Het 

gaat dan om klanten en Oegema, medewerkers en Oegema, 

verkeersdeelnemers en Oegema en overheden en Oegema. Zonder mensen 

geen transport, vandaar dat we starten met People;  

Duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op een aantal pijlers: 

• We willen een veilige omgeving voor onze medewerkers creëren. 

• We willen continuïteit in het verzorgen van werkgelegenheid 

• We willen medewerkers graag langdurig in kunnen zetten 

• Waar mogelijk en gewenst bieden we medewerkers 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
 

 
Medewerkers met achterstand tot de arbeidsmarkt 
Oegema Transport heeft een flink aantal medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, 
moeilijk lerende leerlingen, gehandicapten en oudere herintreders. Oegema Transport biedt deze personen een 
werkplek aan en wil, door middel van coaching, hen een kans geven. Oegema Transport ziet hierin ook 
mogelijkheden en kansen. Er zijn personen waarbij doorstroom lukt waarmee de samenwerking tussen beide 
partijen alleen maar beter wordt. Oegema Transport heeft contact met diverse opleidingen, het UWV en de 
gemeente. We zijn voor diversiteit in ons medewerkersbestand. Als iemand geschikt is voor de baan dan gaan 
we graag met de persoon in kwestie in zee. 
 

Planet 
Duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op drie pijlers; 

1. We zijn ons ervan bewust dat de natuurlijke bron fossiele brandstoffen eindig is 
2. We hebben te maken met klimaatakkoord en green deal europe waarin gesteld wordt dat de CO2 

footprint enorm moet afnemen, vervoersstromen zullen verschuiven naar spoor en binnenvaart, last 
mile zal geëlektrificeerd worden en het is nog onduidelijk hoe transport in de Benelux CO2 neutraal 
moet worden. 

3. We proberen awareness bij onze opdrachtgevers te kweken, we kunnen de doelstellingen niet 
zelfstandig behalen, deels omdat het in tarieven tot uitdrukking zal komen en deels omdat ook onze 
opdrachtgevers met CO2 doelstelling in hun productie- of handelsbedrijf te maken krijgen wat weer 
van invloed kan zijn op onze transport activiteiten. We realiseren ons dat leveranciers van nieuwe 
technieken ook afnemers nodig zijn om door te kunnen ontwikkelen, hieraan willen we op een 
bedrijfsmatige verantwoorde wijze bijdragen. 

 
We doorlopen continue onderstaande vragen; 

1. Kunnen we CO2 uitstoot vermijden 
2. Kunnen we CO2 uitstoot verminderen 
3. Kunnen we CO2 uitstoot compenseren 

 
CO2 uitstoot vermijden 
Met groen opgewekte stroom (wind, zon, waterkracht) zou 
je middels accu’s of waterstof kunnen komen tot CO2 
neutraal transport. Voor ons als transporteur blijft dan nog 
onduidelijk hoe productie en recycling van een elektrisch 
aangedreven of waterstof aangedreven truck nog tot CO2 
reductie leidt maar in verbruik vergeleken met diesel zou 
het een goede oplossing kunnen zijn.  
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Samen met onze partners Zonnegilde en Green Planet hebben we onderstaande stappen ondernomen; 
1. In Dedemsvaart liggen 8400 zonnepanelen in een SDE subsidie traject. 
2. In DKTI 1 doen we samen met Green Planet mee met een elektrische bakwagen van Volvo. Deze zetten 

we sinds oktober 2020 in om ervaring op te doen. 
3. In DKTI 2 doen we samen met Green Planet, mee met een waterstof truck. Bedoeling was dat dit een 

bakwagen zou worden, maar met de ervaringen die we nu opdoen met de elektrische bakwagen 
hebben we besloten om een waterstof aangedreven trekker te gaan inzetten in dit project. 

4. In DKTI 3 doen we samen met Green Planet mee in een project waarbij op dit moment 5 elektrische 
trucks zijn toegekend 

5. Met Zonnegilde zijn we aan het bekijken of het financieel haalbaar is dat we in toekomstige 
zonneparken meteen mee kunnen nemen dat we zonnestroom op gaan slaan om daarmee trucks op te 
kunnen laden. 

6. We zijn aan het inventariseren of het in de toekomst zinvol is om een waterstoftankstation op locatie 
Dedemsvaart te realiseren. 

 
We zoeken continue naar een balans. We willen als bedrijf bijdragen aan ontwikkeling van deze duurzame 
technieken. Tegelijkertijd ervaren we dat de technieken niet uit ontwikkeld zijn en we als koplopers in 
verhouding met hoge kosten geconfronteerd worden (die maar deels door subsidie gecompenseerd worden).  
 
CO2 uitstoot verminderen 
Door verbeterde efficiency (zowel in voertuigtechniek als in onze operatie) kunnen we CO2 uitstoot per 
laadeenheid terug dringen. Om dit aantoonbaar te maken nemen we deel aan Lean and Green programma. We 
kopen materiaal in wat geschikt is voor de transport service die we aanbieden, we trainen chauffeurs in zuinig 
rijden, we coachen ze in zuinig rijden, we proberen onze planning te verdichten (dropdichtheid vergroten zodat 
je gemiddeld minder kilometers per drop hoeft te rijden, dit doen we samen met onze partners in een netwerk). 
Ondanks onze groei hebben we weten te bereiken dat we in 2020 30% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 
2015 wat met name bereikt is door zuiniger rijden, betere beladingsgraad en samenwerking met partners. 
Streven is dat we dit in 2021 ook in het Lean and Green programma kunnen valideren en we in aanmerking 
komen voor 2e ster in dit programma. 
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Zonne-energie 
Op locatie Dedemsvaart zijn we vwb stroomverbruik energie neutraal, op papier hebben we zonnestroom over 
om 17 bakwagens te kunnen gaan laden, maar door de onbalans in zomer en winter zal dit aantal bakwagens 
over het hele jaar minder zijn. Verlichting is in 2017 al vervangen door ledverlichting. We gaan in 2021 het 
eerste kantoor in Dedemsvaart en een vestiging in Geleen bouwen onder GPR. 
 

 
 
CO2 uitstoot compenseren 
Als we uitstoot niet kunnen vermijden en verminderen dan is het alternatief dat we uitstoot compenseren. Dit 
zou kunnen middels alternatieve brandstoffen (HVO, Bio LNG) en middels CO2 afkopen. Indien een 
opdrachtgever dit wenst dan zijn de mogelijkheden bespreekbaar. 
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Profit 
Ambities op gebied van duurzaamheid kunnen alleen waar gemaakt worden als organisatie ook duurzaam 

winstgevend is. Van oudsher ligt bij Oegema Transport een focus op omzet en rendement. Groei is geen doel op 

zich. Wel willen we graag rendement blijven draaien. We streven er naar om met plezier samen te werken met 

klanten, medewerkers en overheden.  

Een belangrijk deel van ons rendement wordt geïnvesteerd. Wagenpark wordt continue vernieuwd, we 

investeren fors in klantrelatie (afdeling verkoop en IT). Daarnaast willen we ons ontwikkelen naar 3PL 

dienstverlener en hiervoor investeren we in warehouses in Geleen, Brno en Dedemsvaart. Waar mogelijk wordt 

duurzaam geïnvesteerd (meteen zonnepanelen plaatsen, energie aansluiting voldoende om trucks elektrisch te 

kunnen laden, we bouwen nu twee gebouwen onder GPR certificaat). 

Thema’s 
Oegema Transport heeft binnen de prestatieladder gekozen voor een aantal MVO thema’s en daar enkele SDG’s 
aan vast gekoppeld. De thema’s zijn zorgvuldig gekozen met als oogpunt dat deze raakvlakken dienen te 
hebben met de kernwaarden binnen People, Planet en Profit. 

 
SDG 7 en 13 Klimaatverandering & Betaalbare en duurzame energie 

• Thema; 24 Energie 

• Thema; 27 Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen 

• Thema; 28 Transport 
 
SDG 8 Werkgelegenheid waardig werk en economische groei 

• Thema 2; Werkgelegenheid 

• Thema 4; Gezondheid en veiligheid  

• Thema 7; Flexibele arbeidskrachten  
 
SDG 8 en 11 Duurzame steden en gemeenschappen & Eerlijk werken economische groei 

• Thema; 29 Directe economische waarde die zijn gegenereerd en gedistribueerd 

• Thema; 30 Positieve bijdrage aan lokale economie en gemeenschap, waardig werk en economische 
groei,  duurzame steden en gemeenschappen  

• Thema; 31 Bijdrage aan het economisch systeem 
 
SDG 11 Duurzame steden en Gemeenschappen 

• Thema; 15 Effecten op samenleving 
 

Lange termijn doelstellingen 

• People; Oegema wil imago vasthouden dat we betrouwbare partner zijn voor onze medewerkers, 
opdrachtgevers en overheden. Waar mogelijk helpen we onze medewerkers zich te ontwikkelen. 

• People; door ontwikkelen van onze veiligheidscultuur. 

• People; sterke lokaal speler waarbij we oog hebben voor de omgeving van onze vestigingen. 

• Planet; we zullen ons richting klimaatakkoord Parijs 2050 gaan ontwikkelen. Wat dit precies gaat 
betekenen is nu nog onduidelijk, tussen 2025 en 2030 begint het met stadsdistributie wat zonder 
emissies uitgevoerd moet kunnen worden.  

• Profit; continuïteit, minder afhankelijk van wielen betekend doorontwikkeling Logistics+, je moet hierbij 
denken aan forwarding, warehousing, logistiek partner voor E commerce bedrijven, 3PL oplossingen, 
multimodaal, doorontwikkeling indien zinvol naar 4PL oplossingen. 

 
Jouw belang is ons belang, samen zijn we sterk en klant belang is Oegema belang. 


