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JA, IK MELD ME AAN

Jaarlijks organiseert het Connekt programma ‘Lean & Green’ de SUMMIT voor de ruim 220 
deelnemende bedrijven in Nederland. Dit jaar is het evenement vrij toegankelijk met dank 
aan de Topsector Logistiek en samenwerkingspartners BigMile, VATTENFALL + Mobilyze 
en ING + TVM.

Niet geheel toevallig is dit event een dag na ‘De dag van het klimaatakkoord’ en dit jaar is 
het thema dan ook ‘Samen Versnellen’. Want precies dat is nodig. Maar hoe dan? Is het wel 
haalbaar en welke routes zijn daarin het meest realistisch?

De klimaatdoelstellingen van 2030 komen rap dichterbij. Volgens de Europese doelstelling 
is 55% CO2-reductie over zeven jaar een feit. Hoe pak je dat als logistieke organisatie aan? 
Versnelling en samenwerking is nodig om deze doelstellingen te behalen.

Laat je inspireren op het netwerk en innovatieplein, neem deel aan waardevolle 
kennissessies en laat je vervoeren door de keynote. Deze dag heeft het allemaal.

Dirk van der Lee
Programmamanager 
Lean & Green NL & EU

PS: Het aantal plaatsen is beperkt, voorkom teleurstelling en boek direct je ticket.

Samen versnellen

VOORWOORD
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https://www.lean-green.nl/aanmelden-summit-2022/
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PROGRAMMA

09:00 - 17:00

Innovatie- en netwerkplein Laat je de hele dag inspireren en verrassen door de 
nieuwste innovaties, technologieën en praktische 
oplossingen op het Netwerk- en Innovatieplein.

10:00 - 12:00

Plenair programma Uitreiking Star winnaars 2022
Update Lean & Green & partners
Keynote spreker Ruud Veltenaar

12:00 - 13:00

Lunch De lunch wordt verzorgd en is vegetarisch. De hele 
dag kun je aan de bar terecht voor drinken en 
snacks.

13:00 - 14:00

Break-out sessies
ING + TVM: Zero emissie goederenvervoer 
ontoereikend.
BigMile: Meelunie en Scope 3 emissies.
Topsector Logistiek: The future of footprinting.
Lean & Green: Storytelling of greenwashing
Evofenedex: MKB-bedrijven delen duurzame 
successen en uitdagingen.

1.

2.
3.
4.
5.

RONDE 1

14:00 - 14:30

Pauze Op het Innovatie en Netwerkplein staan drinken en 
hapjes voor je klaar.



PROGRAMMA

Keynote
Ruud 

Veltenaar

10
Break-out 
sessies 

Innovatie & 
Netwerkplein

Samen versnellen naar 2030
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14:30 - 15:30

Break-out sessies
Vattenfall + Mobilyze: Van dieseltank naar 
laadhub.
Lean & Green: Waterstof in de praktijk met Vos 
Transport Group.
Topsector Logistiek: Duurzame 
netwerkoplossingen op joint corridors.
NAL -NKL: Concrete tools en handreiking voor 
logistieke laadinfrastructuur.
Lean & Green voor multinationals - aansluiten 
op EU-wetgeving.

1.

2.

3.

4.

5.

RONDE 2 

15:30 - 17:00

Afsluiting Sluit de dag af op het Netwerk en Innovatieplein, 
laat je inspireren, vind je nieuwe samenwerkings- 
partner en geniet van een hapje en drankje tijdens 
de borrel.



INNOVATIE- EN NETWERKPLEIN

 Multimodaal transport
 Leer hier over de mogelijkheden van 

goederentransportroutes via de binnenvaart. 
 

De blik van het Innovatie- en Netwerkplein is gericht op de toekomst. Hier ontdek en
ervaar je innovaties of projecten die meehelpen bij het versnellen naar de 
klimaatdoelstellingen van 2030. Laat je inspireren en verrassen door de nieuwste 
innovaties, technologieën en praktische oplossingen. Kom in contact met 
interessante partijen en de nieuwste innovaties! Met onder andere: 

Zonnepanelen op het dak van een truck, energie opslaan in je 
eigen wagenpark of oplossingen om luchtvracht te 
verduurzamen: je ontdekt het op het Innovatie en Netwerkplein. 
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Efficiëntie verhogen door data  
Hier krijg je een korte demo en presentatie. 

Financieringsoplossingen voor (Zero 
Emissie) investeringsvraagstukken

Laat je adviseren over de mogelijkheden van 
duurzame financiering. 

 
 

Elektrische ladenparks
toekomstbestedig maken 

 Hier leer je over Power-as-a-service. 
Vattenfall heeft het know-how om je te 

adviseren.
Fleetmanagement

 Uitwisseling van logistieke data
Leer hier over het Living lab voor 

ontwerpgericht onderzoek, en hoe data 
gebruikt kan worden om operaties beter te 

maken. Dit kan door het Aircargo spel te 
spelen. 

Emissievrij rijden zonder nieuwe 
vrachtwagens te kopen

Laat je inspireren  over het ombouwen van 
trucks die je al hebt. 

Dieselverbruik verminderen door onbord 
zonne-energie technologieën 

Leer hier over de zonne-energie technologie aan 
hand van cases.

 

Overal snelladen 
Maak kennis met de NXT ChargeBox 

(snellaadinnovatie die laden zelfs bij beperkte 
capaciteit op het stroomnet mogelijk maakt). 

 
 

Zero Emissie verzekeringen
Laat je adviseren over de mogelijkheden van 

verzekering van emissievrije voertuigen. 

 Rijgedragscoaching voor minder 
brandstofkosten en schadegevallen

Leer hier over de diensten van NXTdriver. 

Carbon Footprint software

Batterij opslag
Doe hier kennis op op het gebied van 

energiemanagement en batterijsystemen 
door cases van klanten.

 

Electric trucks for sustainable cities
Hier leer je over de Volta Zero, de eerste 

speciaal als zodanig ontworpen elektrische 
truck bestemd voor logistieke toepassingen 

in steden



PLENAIR PROGRAMMA

Inspirator en verbinder op  duurzaamheid en circulariteit, 
Alex Matatula neemt je de hele dag mee in het versnellen 
van de logistieke transitie.

KEYNOTE SPREKER

Ruud Veltenaar
Filosoof, TEDx spreker en bijzonder hoogleraar  Ruud 
Veltenaar neemt je tijdens de SUMMIT mee in de mindset die
nodig is bij de snelle veranderingen in de logistieke transitie 
naar 2030.

DAGVOORZITTER

Alex Matatula

Welke praktische en technische oplossingen zijn er om te 
versnellen naar de klimaatdoelstellingen van 2030? En welke 
zijn bruikbaar voor jou? Dat is het onderwerp van de ochtend, 
deze sprekers gaan je daarbij op weg helpen:

PARTNERS

In gesprek met onze partners

Machiel Bode - ING Jan Pronk - BigMile Alexis Fischer - Vattenfall
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I N G  &  T V M Zero emissie goederenvervoer ontoereikend
CO2-doelstellingen voor 2030 in gevaar bij enkel 
inzetten op zero emissie.

1

B I G M I L E Meelunie en Scope 3 emissies
Van Weten via Meten naar Verbeteren.2

T O P S E C T O R  
L O G I S T I E K

The future of footprinting
De toekomst van Footprinting en Carbon Added 
Accounting.

3

L E A N  &  G R E E N Greenwashing of storytelling?
Een concreet stappenplan om jouw 
duurzaamheidsverhaal te communiceren en je 
bereik en netwerk te vergroten.

4

E V O F E N E D E X
Duurzame successen en uitdagingen in het MKB
In gesprek met twee MKB-bedrijven over hun 
ervaringen met verduurzamen.

5

RONDE 1 - BREAK OUT SESSIES 



Ronald Kuipers,
Commercieel directeur 
TVM verzekeringen 
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CO2-doelstellingen voor 2030 in gevaar bij enkel inzetten op 
zero emissie.

ZERO EMISSIE GOEDERENVERVOER 
ONTOEREIKEND

Thomas van Noort,
Manager Business 
Development
TVM verzekeringen 

Machiel Bode,  
Sector Banker 
Transport Logistics & 
Mobiliy ING

Manfred Kindt,
Markt manager 
Panteia

In opdracht van en in samenwerking met TVM verzekeringen en ING heeft onderzoeksbureau 
Panteia de Sectorstudie 2022: 'CO2-reductie in Transport en Logistiek door verduurzaming en 
energietransitie' uitgevoerd. De studie laat zien wat er wel al kan door breed in te gaan op de 
mogelijkheden voor CO2-reductie in transport en logistiek.

Alle sectoren moeten hun uitstoot van klimaat- en luchtverontreinigende stoffen terugdringen 

naar uiteindelijk nul. Het goederenvervoer over de weg staat pas aan het begin van de transitie 

naar zero-emissie. Voor veel transportbedrijven is de aanschaf van zero-emissie voertuigen nog 

een stap te ver aangezien de aanschafkosten voor dit soort voertuigen hoog zijn. Afwachten is 

geen optie. Bedrijven kunnen nu al actief aan de slag met brandstofbesparing door 

efficiëntieverbeteringen en zich tegelijkertijd voorbereiden op zero emissie. Wat nodig is is 

handelingsperspectief. In het rapport gaan we dan in op dat er meer handelingen zijn die tot CO2- 

reductie leiden dan enkel zero-emissievervoer (waar we wel op in moeten blijven zetten!). In de 

breakout sessie gaan we daarmee aan de slag, setting the scene: de haalbaarheid staat ter 

discussie en wat kan je dan nu al doen zonder je aandacht te laten verslappen op zero emissie 

vervoer en hoe dat dan te combineren. 

BREAK-OUT SESSIE 1
ING / TVM ONDERZOEK PANTEIA TRANSITIE ELEKTRISCH TRANSPORT



Jeroen de Waaij,
Sustainability Manager
Meelunie
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BREAK-OUT SESSIE 2

Van Weten via Meten naar Verbeteren.

MEELUNIE EN SCOPE 3 EMISSIES

Sven Poot,
Business Development 
Manager BigMile

Sinds 2021 is de bedrijfsvoering van Meelunie, wereldwijd leverancier van plantaardige 

ingrediënten zoals zetmelen en eiwitten, CO2 neutraal. Hiertoe analyseerde Jeroen de 

Waaij, sustainability manager bij Meelunie, samen met zijn multidisciplinaire team 

‘Meelunie Positive Impact’ de eigen bedrijfsprocessen en bracht daarmee scope 1 en 2 in 

kaart. Daarna richtte hij zich op met zijn team op scope 3, uitstoot door bronnen die niet in 

het bezit zijn van de eigen organisatie.

In deze sessie vertelt Jeroen de Waaij hoe hij de duurzaamheidsinitiatieven binnen de

organisatie heeft gestructureerd en meetbaar heeft gemaakt. Daarbij wordt ingezoomd op 

het reduceren van emissies van de uitbestede logistiek.

Daarnaast zal Sven Poot, business development manager bij BigMile, met De Waaij in 

gesprek gaan over de voorbereiding op de Corporate Sustainability Reporting Directive, de 

nieuwe wetgeving die stelt dat een grote groep bedrijven vanaf 2024/2025 verplicht moet 

gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties.

BREAK-OUT SESSIE 2 
BIGMILE CASE MEELUNIE: SCOPE 3 EMISSIES MET BIGMILE



BREAK-OUT SESSIE 3 
 

BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 3 
TSL FUTURE OF FOOTPRINTING

Leon Simons,
Porgramma manager
Topsector Logistiek
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THE FUTURE OF FOOTPRINTING

Guido de Wit, 
Porgramma manager 
Carbon Footprinting
Topsector Logistiek

Footprinting gaat verder dan alleen carbon (CO2) en maakt het voor logistieke bedrijven 

mogelijk om met een klein beetje meer data veel meer inzicht te krijgen in stikstof, tijd en 

capaciteit. 

Met Carbon Added Accounting geven we inzicht in de hoeveelheid CO2 per artikel of eenheid. 

Bij iedere stap in de keten wordt er CO2 toegekend en deze informatie wordt doorgegeven tot 

aan de levering van het product. 

 

Verder behandelen we ontwikkelingen, proof of concept, geven we inzichten en delen we 

eerste resultaten. Kortom, een zeer interessante sessie met een blik op de toekomst. 

De toekomst van Footprinting en Carbon Added Accounting.



Marieke Schouten, 
Contentmanager Lean & Green
Eigenaar Schrijver met een missie
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GREENWASHING OF STORYTELLING?
Een concreet stappenplan om jouw duurzaamheidsverhaal te 
communiceren en je bereik en netwerk te vergroten.

Succesonderdelen van storytelling en hoe het voor jou werkt.

Lean & Green als onderdeel van jouw storytelling

Hoe communiceer je over het behalen van een Lean & Green Star?

Hoe grijp je het aan als PR-moment?

Grote ideeën met een klein budget: vergroot je bereik en netwerk met weinig 

middelen.  

Bij greenwashing vertellen bedrijven dat ze groener bezig zijn dan daadwerkelijk het 

geval is. Het andere uiterste zijn bedrijven die wél acties ondernemen maar daar niet 

over communiceren óf sporadisch iets publiceren zonder strategie. Een gemiste kans! 

Met gratis publiciteit vergroot je jouw bereik en je netwerk. In deze inspiratiesessie 

behandelt Lean & Green communicatieadviseur Marieke Schouten de volgende 

onderwerpen:  

Aan het einde van deze sessie: 
Heb je een concreet stappenplan om jouw duurzaamheidsverhaal te communiceren, 

inclusief creatieve invalshoeken, voorbeelden uit de praktijk en schrijftips.

BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 4 
LEAN & GREEN MARIEKE SCHOUTEN - GREENWASHING OF STORY TELLING



Monique Visscher,
Fleet Coordinator
CWS
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MKB-BEDRIJVEN DELEN DUURZAME  
SUCCESSEN EN UITDAGINGEN

Verduurzaming raakt alle bedrijven in de logistieke keten, evofenedex gaat in gesprek met 

twee MKB-bedrijven over hun ervaringen met verduurzamen.

Bij één bedrijf ligt de focus op hoe zij zijn begonnen met het elektrificeren van hun 

wagenpark, hoe zij mensen meekregen en welke lessen zij hebben geleerd.

Bij het andere bedrijf gaat de aandacht naar de integratie van een modal shift in de dagelijkse 

bezigheden. Ook worden de uitdagingen waar een bedrijf tegen aan loopt in een modal shift 

traject besproken.

Math Heetkamp,
Central Logistics 
Manager, Scheuten Glas

Manous Koopmans,
Projectleider vervoer
 evofendex

Daniëlle Fieret,
Projectleider supply chain 
management evofenedex

BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 5 
EVOFENEDEX UITDAGINGEN IN HET VERDUURZAMEN VAN HET MKB



SCHRIJF JE NU IN 

De SUMMIT is gratis toegankelijk dankzij de Topsector 
Logistiek en samenwerkingspartners BigMile, 
VATTENFALL & Mobilyze en ING & TVM.

BREAK-OUT SESSIE 2LEAN & GREEN SUMMIT'22

https://www.lean-green.nl/aanmelden-summit-2022/
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L E A N  &  G R E E N  Waterstof in de praktijk
De ervaringen van Vos Transport Group.2

T O P S E C T O R  
L O G I S T I E K

Duurzame netwerkoplossingen op 
Gelderse joint corridors.3

N A L  -  N K L Logistiek laden op bedrijventerreinen
6 maatregelen bij netcongestie.4

L E A N  &  G R E E N Lean & Green voor multinationals: aansluiten op 
EU-wetgeving
Meten en rapporteren van CO2-emissies wordt de 
standaard in Europa.

5

BREAK-OUT SESSIE 2RONDE 2 - BREAK-OUT SESSIES

V A T T E N F A L L Van dieseltank naar laadhub
De kansen voor elektrisch laden op eigen terrein.1



Robert Gunsing,
Founder van Mobilyze
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VAN DIESELTANK NAAR LAADHUB

Alexis Fischer,
Business Developer 
Renewables Vattenfall

De kansen voor elektrisch laden op eigen terrein.

Elektrisch rijden is de toekomst. Maar vandaag starten met de elektrificatie van je logistieke 

locaties is belangrijker dan ooit.

Robert Gunsing van Mobilyze en Alexis Fischer van Vattenfall vertellen wat er allemaal bij 

komt kijken om een locatie geschikt te maken voor het elektrisch laden van voertuigen. 

Vanuit hun ervaring met het bouwen en exploiteren van laadhubs voor de logistiek, komen ze 

met concrete stappen en aanbevelingen.

Alle onderwerpen komen aan bod: Van netcapaciteit tot stekker. En alles wat er tussenin zit 

zoals batterijen, zonnepanelen, slim laden. optimalisatie van HBE-inkomsten en de keuze 

tussen DC en AC laden.

Na deze sessie weet je wat de juiste stappen zijn om je wagenpark te elektrificeren. En dat 

alles zonder de logistieke operatie te verstoren.

BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 1 
VATTENFALL POWER AS A SERVICE



BREAK-OUT SESSIE 2 BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 2 
LEAN & GREEN WATERSTOF IN DE PRAKTIJK BRENGEN MET VOS TRANSPORT GROUP

Roy van Verseveld,
Manager customer 
services en duurzaamheid
Vos Transport Group
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WATERSTOF IN DE PRAKTIJK DOOR 
REGIONALE SAMENWERKINGEN

Alex Matatula,
Gespreksleider

Eerder dit jaar ontving Vos Transport Group de Award voor meest innovatieve 

logistieke dienstverlener tijdens het gala van de Top100 logistieke 

dienstverleners.

Duurzaamheid en samenwerking staat al jaren centraal voor dit bedrijf uit Deventer. In 

deze sessie delen ze de ervaringen rond verschillende samenwerkingsprojecten 

waarmee de eerste stappen en richting waterstof worden gezet.

"DreamH2aul"

De ontwikkeling en realisatie van een nieuw type waterstof-elektrische trekker en nieuw 

openbaar tankstation voor groene waterstof.  's Werelds eerste waterstof aangedreven 

emissievrije trekker voor opleggers die binnen de huidige Europese regelgeving elke 

trailer mag trekken, meer dan 600 km op een tank kan rijden, en de chauffeur de 

benodigde slaapplaats biedt. 

Kevin Schreiber,
Co Founder at 
zepp.solutions B.V.



BREAK-OUT SESSIE 3BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 3 
TSL JOINT CORRIDORS - OFFROAD

Meer weten over duurzame netwerkoplossingen?

In de provincie Gelderland hebben BCTN, Napoleon Group of Companies, Aviko en CTD de 

handen ineengeslagen om de export en import van goederenstromen goed te organiseren en 

samen robuuste transportroutes te realiseren via de binnenvaart. Via verschillende joint 

corridors worden containers multimodaal vervoerd van en naar hun bestemming in 

Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen en vandaar verder Europa in. 

18

Jacco van Vliet,
Operations manager, Napoleon 
Group of Companies

DUURZAME MODEL SHIFT OVER 
WATER VIA GELDERSE JOINT 
CORRIDORS 



De logistieke sector zal de komende jaren de slag naar zero emissie maken, versterkt door de 

aangekondigde 30 zero-emissiezones voor 2030. Het grootste deel van de elektriciteitsvraag van 

voertuigen in de logistiek zal op de 3.700 bedrijventerreinen in Nederland moeten worden voldaan. 

Bedrijventerreinen worden daardoor hotspots voor het opladen van elektrische voertuigen, waarbij 

netcapaciteit niet overal gegarandeerd kan worden, of met vertraging zal worden aangelegd. 

 

Nu al zijn er voorbeelden van (logistieke) bedrijven die de beperkingen van het net ondervinden. Wat zijn 

dan nog de mogelijkheden voor bedrijven om toch de overstap naar elektrisch te maken. CE Delft heeft 

kort en krachtige factsheets opgezet van 6 mitigerende maatregelen (oplossingen) voor bedrijven die 

worden geconfronteerd met netcongestie. In de factsheets worden kosten/baten/voorwaarden 

besproken van deze maatregelen en krijgen ondernemers een beeld welke maatregelen voor hun 

kansrijk is. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Logistiek binnen de NAL 

(Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Binnen deze werkgroep worden onderzoek en acties uitgevoerd 

die moeten zorgen dat laadinfrastructuur niet de bottleneck wordt voor de logistieke sector om over te 

stappen naar elektrisch. Ter introductie op het onderzoek van mitigerende maatregelen wordt kort 

ingegaan op andere concrete kennisproducten en tools die de NAL werkgroep in de afgelopen jaar heeft 

opgeleverd. 
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Robert van den Hoed, 
NKL Nederland, voorzitter NAL 
werkgroep Logistiek

LOGISTIEK LADEN OP 
BEDRIJVENTERREINEN
6 maatregelen bij netcongestie

Lucas van Cappellen, 
CE Delft, senior adviseur

BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 4 
NAL - NKL LOGISTIEKE LAADINFRA - WAT TE DOEN BIJ NETCONGESTIE?



CO2 meten, rapporteren en reduceren is al ruim 14 jaar de kern van Het Lean & Green 
programma. Het programma kent inmiddels 15 nationale CO2-reductie programma's in 
Europa en Canada.

Sinds 2020 is er ook een internationaal erkenningsprogramma opgestart voor multinationals. 
Daarmee sluiten we aan op een groeiende vraag van bedrijven naar internationale erkenning 
en aansluiting op de Fit-For-55 plannen en CSRD richtlijnen van de Europese Commissie.

In deze sessie voor huidige en nieuwe (multinationale) Lean & Green deelnemers nemen we 
je mee in de opzet van het Europese Lean & Green programma en ontdek je welke data je 
nodig hebt om van start te gaan met meten op Europese/internationale schaal.

Aan de hand van de casus van Ricoh Europe laten we zien hoe je met historische data de
doelstellingen voor de eerste Star bereikt kan worden en leiden tot het verbeteren van de 
manier waarop intern naar de logistieke data wordt gekeken.

BREAK-OUT SESSIE 5

20

Dirk van der Lee,
Programma manager 
Lean & Green NL + EU

LEAN & GREEN VOOR MULTINATIONALS
AANSLUITEN OP EU-WETGEVING
Meten en rapporteren van CO2-emissies wordt de 
standaard in Europa.

Martijn Spee,
ProgManager Transport bij 
Ricoh Europe SCM

BREAK-OUT SESSIE 2BREAK-OUT SESSIE 5 
LEAN & GREEN CSRD & LEAN & GREEN EUROPE



INSCHRIJVEN SUMMIT

LEAN & GREEN SUMMIT '22
SAMEN VERSNELLEN

We zien je graag op 2 november! 
Team Lean & Green

leanandgreen@connekt.nl

015 251 65 65

https://www.lean-green.nl/aanmelden-summit-2022/

