Duurzame oplossingen
versnellen
Hoogtepunten voor Corporate Sustainability in 2019

Vooruitgang op het gebied van duurzaamheid
in 2019
Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om door de jaren
heen te pleiten voor de duurzaamheidsinitiatieven van UPS.
Vandaag de dag ligt het tempo van veranderingen steeds hoger
en UPS past zich voortdurend aan om voorop te blijven. In 2019
hebben we duurzaamheid op een aantal manieren bevorderd,
zoals:

Bericht van onze CEO

De wereld verandert snel.
Maar UPS is sneller.
David Abney
Voorzitter en CEO van UPS

Terwijl ik deze brief schrijf voor ons jaarlijkse Sustainability Report,
kan ik maar moeilijk aan iets anders denken dan de impact van
de coronaviruspandemie op de economie, de gezinnen en de
gemeenschappen over de hele wereld. Sommigen suggereren dat
dit niet het juiste moment is om over milieu- en maatschappelijke
kwesties te beginnen, die op dit moment misschien minder
urgent lijken te zijn. Maar ik denk dat deze gesprekken van cruciaal
belang zijn - nu meer dan ooit. De crisis heeft de aanzet gegeven
tot innovatie, samenwerking en veerkracht die we hopelijk zullen
toepassen op toekomstige wereldwijde uitdagingen.

voorop en we nemen maatregelen om hen veilig te houden,
waaronder het verbeteren van de schoonmaakprocedures, het
verstrekken van beschermingsmiddelen en het invoeren van
een noodprogramma voor betaald verlof om de door COVID-19
getroffen UPS'ers te helpen.

UPS wordt in veel landen beschouwd als een essentieel bedrijf,
dus we doen ons deel om de wereldwijde coronavirusrespons
te ondersteunen: van klanten helpen bij het aanpassen van
hun supply chains en het bezorgen van kritieke voorraden, tot
het verstrekken van fondsen en zendingen in natura aan onze
humanitaire hulporganisaties.

Deze veerkrachtige mentaliteit ligt ten grondslag aan alles wat
we bij UPS doen, van gemeenschappen helpen bij het herstellen
van rampen, tot het creëren van duurzamere praktijken die onze
activiteiten in een veranderende wereld versterken.

“

“

We blijven samenwerken met
klanten, overheden en nonprofitorganisaties over de hele
wereld, zodat we allemaal
sterker en gezonder uit deze
crisis komen.

We bereikten vier van onze duurzaamheidsdoelstellingen
voor 2020 één jaar eerder dan gepland, met inbegrip van
$ 117 miljoen aan liefdadigheidsdonaties; 20 miljoen uur aan
vrijwilligerswerk; 15 miljoen bomen geplant; en het aantal
auto-ongelukken met 3 procent verminderd

•

We deden de grootste investering in duurzaam aardgas ooit
in de VS, waardoor we de uitstoot met meer dan 1 miljoen
ton zullen verminderen

•

We voegden meer dan 6.000 voertuigen op gecomprimeerd
aardgas toe aan ons wagenpark

•

We lanceerden UPS Flight Forward,™ een van de eerste
door de Amerikaanse Federal Aviation Administration
gecertificeerde drone-luchtvaartmaatschappijen

•

We introduceerden de jaarlijkse Diversity & Inclusion Horizon
Award als erkenning voor bedrijfsonderdelen die diversiteit
en inclusie omarmen om innovatie te stimuleren

•

We investeerden meer dan 1 miljard dollar in opleidings- en
ontwikkelingsprogramma's om werknemers te helpen hun
vaardigheden en kennis op te bouwen

We liggen op schema om ons doel te bereiken om 25 procent
van de voertuigen die in 2020 worden aangeschaft op
alternatieve brandstof of geavanceerde technologie te laten
rijden. Er is echter nog meer werk nodig om onze doelstellingen

Voorbereiding op de toekomst
Ik ben blij dat Carol Tomé, sinds 2003 lid van de Raad van
Bestuur van UPS, promotie maakt als 12e CEO van UPS en
dat ik uitvoerend voorzitter word. Op 30 september 2020
verlaat ik de UPS-raad en ga ik met pensioen. Om een vlotte
overgang en een succesvol hoogseizoen te garanderen, blijf ik
tot eind 2020 aan als speciaal adviseur, waarnaar ik na 46 jaar
dienst bij UPS met pensioen zal gaan. Op 30 september zal
William Johnson, Lead Independent Director van UPS, de rol
van niet-uitvoerend voorzitter op zich nemen. Carol is met
haar ervaring, leiderschap en diepgaande kennis van UPS
goed uitgerust om dit geweldige bedrijf naar nieuwe hoogten
te brengen.
Nu we geconfronteerd worden met een dringende
wereldwijde pandemie en we tevens de heersende
uitdagingen als klimaatverandering blijven aanpakken, blijft
UPS een positieve impact maken. Bij talloze gelegenheden
wist UPS door innovatie en samenwerking uitdagingen te
overkomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we oplossingen
blijven bieden die de wereld nodig heeft.

David Abney
Voorzitter en CEO

Nadenken over duurzaamheid bij UPS

Het is verbazingwekkend hoeveel er is veranderd sinds ik al
die jaren geleden bij het bedrijf ben begonnen als parttime
pakketlader. We hebben onze activiteiten uitgebreid naar
internationale markten, UPS Airlines gelanceerd en innovatie
omarmd, van technologie voor routeoptimalisatie, tot
leveringen met drones.
We hebben ook ons 'rijdend laboratorium' ontwikkeld, een
vloot van meer dan 10.300 voertuigen met een lagere uitstoot,
en hebben het afgelopen decennium $ 1 miljard in alternatieve
voertuigen, brandstoffen en infrastructuur geïnvesteerd. Omdat
we weten dat onze klanten op zoek zijn naar manieren om meer
te verzenden met minder impact, waren we in 2009 de eerste
kleine pakketvervoerder die een CO2-neutrale verzendoptie
aanbood. De UPS Business Resource Groups, die in 2006 werden
geïntroduceerd, hebben de diversiteit en de inclusie in het
hele bedrijf verbeterd, met bijna 200 afdelingen wereldwijd.
En in 2016 hebben we nieuwe doelen gesteld om onze impact
op het milieu aan te pakken, de veiligheidsprogramma's voor
werknemers te bevorderen en onze gemeenschappen te
versterken.
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“
Carol Tomé
De nieuwgekozen Chief Executive
Officer van UPS

Gedurende mijn tijd als bestuurslid van UPS
heb ik de visie en inzet bewonderd die UPS
op weg hielpen om een duurzamer bedrijf, en
duurzamere wereld te creëren. Ik dank David
voor zijn jarenlange toegewijde leiderschap
bij UPS, waaronder het feit dat hij een
standvastige voorvechter van duurzaamheid
was. Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op dit
fundament, terwijl we de volgende generatie van
duurzaamheid bij UPS opzetten.

“

We konden deze inspanningen niet ondersteunen zonder de
enorme inzet en toewijding van bijna 495.000 UPS'ers over de
hele wereld. De veiligheid van onze mensen staat

In onzekere tijden kunt u er altijd op rekenen dat UPS'ers zullen
leveren. We blijven wereldwijd samenwerken met klanten,
overheden en non-profitorganisaties, zodat we allemaal sterker
en gezonder uit deze crisis zullen komen.

•

voor 2025 te bereiken, namelijk het verminderen van de
absolute uitstoot en meer duurzame energie gebruiken in onze
hele bedrijfsvoering. We versnellen de inspanningen om deze
doelen te bereiken, waaronder een recente investering in de
Britse start-up Arrival, die onze vloot zal uitbreiden met nog eens
10.000 volledig elektrische voertuigen.
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In 2016 hebben we 10 duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld om onze
impact op het milieu aan te pakken, toonaangevende veiligheidsprogramma's
te bevorderen en de gemeenschappen waar we wonen en werken te
versterken. We zijn er trots op dat we vier doelen één jaar eerder dan gepland
wisten te bereiken en op schema liggen om de overige doelen te realiseren.
Lees meer over onze voortgang in 2019.

$ 117 MILJOEN AAN JAARLIJKSE
LIEFDADIGHEIDSBIJDRAGEN TEGEN 2020

20 MILJOEN VRIJWILLIGERSUREN TEGEN 2020

De jaarlijkse liefdadigheidsbijdragen bereikten een totaal van $ 123,8
in 2019 en laat de langdurige verbintenis van UPS, de UPS Foundation
(de afdeling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen) en de
werknemers en gepensioneerden van UPS zien.

UPS'ers, hun gezinnen en hun vrienden hebben in 2019 3 miljoen
vrijwilligersuren bijgedragen en hebben ons doel al vroeg overtroffen met in
het totaal 21,7 miljoen vrijwilligersuren.

15 MILJOEN BOMEN GEPLANT TEGEN 2020
(Cumulatief sinds 2012)

(Cumulatief sinds 2011)

3% VERMINDERING VAN HET AANTAL AUTOONGEVALLEN TEGEN 2020
(Per 100.000 chauffeursuren; basislijn in 2016)

We hebben in 2019 2,8 miljoen bomen geplant, waarmee we ons doel
een jaar eerder hebben bereikt met 15,4 miljoen bomen in totaal.

2% VERBETERING VAN WERKNEMERSBETROKKENHEID
TEGEN 2020

We hebben ons doel een jaar eerder bereikt dan gepland met een
vermindering van 3,1 procent van het aantal auto-ongelukken.

1% VERMINDERING VAN HET AANTAL VERLOREN
MANUREN DOOR ONGELUKKEN (LOST TIME INJURIES,
OFWEL LTI) TEGEN 2020
(Per 200.000 uur; basislijn in 2016)

In 2016 hebben we ons ten doel gesteld om de
werknemersbetrokkenheid-index in 2020 met 2 procent te verbeteren.
De index is afgeleid van de jaarlijkse Employee Engagement Survey (EES)
van UPS. Als onderdeel van onze bedrijfsbrede transformatie hebben we
de EES in 2019 vervangen door de UPS-cultuurenquête, welke we jaarlijks
uit willen voeren.

12% VERMINDERING VAN DE ABSOLUTE UITSTOOT
VAN BROEIKASGASSEN BIJ WERELDWIJDE
WEGVERVOERACTIVITEITEN TEGEN 2025
(basislijn in 2015)

In 2019 daalde de absolute uitstoot met 0,8 procent ten opzichte van de
prestaties in 2018; de totale uitstoot blijft echter 5,4 procent boven de
basislijn van 2015. We kregen met heel wat tegenwind te maken als gevolg
van de groei van de e-commerce, maar ook door de groei van het totaal
aantal zendingen dat we uitvoerden. We blijven ons inzetten voor dit doel
en hebben er alle vertrouwen in dat investeringen in voertuigen met een
lagere uitstoot, hernieuwbare brandstoffen en de inzet van zonne-energie
onze voortgang zullen versnellen.

40% ALTERNATIEVE BRANDSTOF ALS PERCENTAGE
VAN DE TOTALE HOEVEELHEID BRANDSTOF VOOR
WEGVERVOER IN 2025
In 2019 bleven we investeren in alternatieve brandstoffen voor ons
wagenpark met de aankoop van 511 miljoen liter aan alternatieve
brandstoffen, wat neerkomt op 24 procent van ons totale
brandstofverbruik voor wegtransport. We hebben ook toegezegd om in
de komende jaren 946 miljoen literequivalenten duurzame aardgas aan te
schaffen.

Ons LTI-aantal steeg tot 2,07, een stijging van 13,7 procent ten opzichte van de
basislijn. Dit was voornamelijk het gevolg van een voortdurende toename van
nieuwe medewerkers, die aangenomen werden om aan de capaciteitseisen
van de groei van e-commerce te voldoen. Om dit aan te pakken hebben we
de uitwisseling van best practices verbeterd, het mentorprogramma voor
veiligheid bij de introductie uitgebreid en het interne auditproces ontwikkeld
om de veiligheid in de faciliteiten beter te kunnen evalueren.

25% DUURZAME ENERGIE TEGEN 2025

In 2019 hebben we in de VS 10 MW aan dakinstallaties van zonnepanelen
voltooid en in 10 Europese landen hebben UPS-operaties nu een
uitstoot van nagenoeg nul door gebruik van duurzame elektriciteit. Deze
investeringen in duurzame energie genereren 3,9 procent van onze totale
elektriciteitsbehoefte.

25% VAN DE VOERTUIGEN OP ALTERNATIEVE
BRANDSTOF & GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE ALS
PERCENTAGE VAN HET TOTAAL AANTAL AANGESCHAFTE
VOERTUIGEN IN 2020
In 2019 hebben we ons wagenpark van meer dan 10.300 voertuigen op
alternatieve brandstof en geavanceerde technologie verder uitgebreid,
met inbegrip van een verbintenis om 6.000 voertuigen op aardgas aan te
schaffen. In het eerste kwartaal van 2020 hebben we ook een aanzienlijke
investering in Arrival aangekondigd, waarmee we ons wagenpark
uitbreidden met 10.000 volledig elektrische voertuigen.

Een boodschap
van onze Chief
Sustainability Officer
Luister, leer, leid.
Terwijl ik mijn eerste jaar bij UPS afsluit, denk ik na over wat me
ertoe heeft aangezet om me bij deze organisatie aan te sluiten.
Ten eerste is er de reputatie van het bedrijf op het gebied van
integriteit - wanneer UPS zich ertoe verbindt om iets te doen,
doen we dat ook. Of het nu gaat om het afleggen van miljoenen
kilometers in onze voertuigen op alternatieve brandstof en
geavanceerde technologie, het planten van 15 miljoen bomen of
het creëren van duurzamere manieren om pakketten te leveren,
onze toezeggingen maken een verschil en zijn een voorbeeld
voor anderen in onze industrie.
Ik was ook onder de indruk van de gedurfde ambities van het
bedrijf. In 2016 kondigde UPS het doel aan om de absolute
uitstoot van zijn wereldwijde wegvervoeractiviteiten tegen
2025 met 12 procent te verminderen. Het bedrijf stelde dit doel
ondanks het feit dat het een aanzienlijke groei in pakketvolume,
en van het energieverbruik en de uitstoot, verwachtte - als gevolg
van de explosieve groei van e-commerce. We pakken deze
tegenwind aan en blijven optimistisch, want we zien nu al dat
onze investeringen in voertuigen en brandstoffen met een lagere
uitstoot hun vruchten beginnen af te werpen.

Ik ben er trots op dat ik voor een bedrijf werk dat zijn
verantwoordelijkheid neemt en duidelijke doelen hanteert.
We hebben nog niet alle antwoorden, maar we stellen de
juiste vragen en creëren innovatieve oplossingen voor de
lange termijn. UPS heeft keer op keer aangetoond dat we
grote dingen kunnen bereiken als we onze denkwijzen en
middelen daarop richten. De realiteit van tegenwoordig is geen
uitzondering, zoals blijkt uit de inspanningen van UPS'ers in de
frontlinies in de strijd tegen het coronavirus. Deze ongekende
tijd versterkt de noodzaak om ons bedrijf voortdurend bestand
te maken tegen de toekomst, zodat we veerkrachtig blijven.

Terwijl we onze bedrijfsbrede transformatie voortzetten,
stellen we ons opnieuw de mogelijkheden van duurzamere
faciliteiten en wagenparken voor, zoals gebouwen met een
uitstoot van nagenoeg nul die worden aangedreven door
micronetwerken en zonne-energie, maar ook slimme oplaad- en
accuopslagmogelijkheden voor elektrische voertuigen.

Het afgelopen jaar heb ik veel tijd besteed aan luisteren en
leren om inzicht te verkrijgen in het zakelijke traject en de koers
ten behoeve van duurzaamheid van UPS - waar we vandaan
komen en waar we naartoe gaan. Terwijl we vorm geven aan
wat de volgende stap is op het gebied van duurzaamheid
bij UPS, bouwen we voort op de decennialange vooruitgang
en versnellen we die maatregelen die gunstig zijn voor onze
klanten, onze mensen en gemeenschappen ondersteunen en
onze impact op het milieu aanpakken.

We helpen bij de commercialisering en schaalvergroting
van alternatieve brandstoffen en technologieën, waaronder
de grootste aankoop van duurzaam aardgas ooit en onze
investeringen in start-ups van voertuigen om het aandeel van
elektrische bestelwagens te vergroten. En we werken samen
met NGO's op het gebied van milieudoelstellingen voor
luchtvaartmaatschappijen en onderzoeken brandstofopties met
een lagere uitstoot voor straalvliegtuigen.

Duurzaamheid in cijfers

vrijwilligersuren
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Suzanne Lindsay-Walker
Chief Sustainability Officer en Vice President,
Environmental Affairs

We boeken vooruitgang, maar er is nog meer dat UPS kan
en moet doen. Onze klanten wenden zich tot ons om de
impact van hun toeleveringsketens op het klimaat te helpen
verminderen. UPS'ers willen voor een bedrijf werken dat winst
én de verantwoordelijkheid om de planeet te beschermen
en voor mensen te zorgen in evenwicht brengt. Daarnaast
leggen ook investeerders en andere belanghebbenden de lat
hoger en verwachten ze meer van bedrijven op alle aspecten
van duurzaamheid. We moeten onszelf blijven uitdagen om
verder - en sneller - te gaan.

21,7 MILJOEN
Ga naar ups.com/sustainability voor meer informatie over onze voortgang ten behoeve van deze doelen.

“

Ik ben er trots op dat ik voor een bedrijf
werk dat zijn verantwoordelijkheid neemt
en duidelijke doelen hanteert. We hebben
nog niet alle antwoorden, maar we stellen
de juiste vragen en creëren innovatieve
oplossingen voor de lange termijn.

“

Voortgang met het oog
op onze duurzaamheidsdoelstellingen

40.000

UPS Access
Point®-locaties

Meer dan 3.500
bedrijven gesteund
die worden beheerd
door vrouwen

MEER DAN
1,6 MILJOEN
schonere
kilometers
gereden per dag

1e

door de Federal
Aviation Administration
(FAA) - gecertificeerde droneluchtvaartmaatschappij, UPS
Flight Forward™

250 MILJOEN

ton aan uitstoot vermeden
door RNG-verplichtingen

125.000

$ 1 MILJARD

geïnvesteerd
in alternatieve
brandstoffen en
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(wordt vervolgd)

Humanitaire logistiek en steun aan de gemeenschap

UPS en de UPS Foundation zetten hun uitgebreide ervaring in om
gemeenschappen te helpen bij hun voorbereiding op, reactie
op en herstel van natuurrampen en humanitaire crises - en we
passen deze capaciteiten toe bij de aanpak van deze pandemie.
Bovendien werken lokale UPS-teams rechtstreeks samen
met lokale gemeenschapsorganisaties. We ondersteunen de
respons op COVID-19 met ons wereldwijde, slimme, logistieke
netwerk en financieren lokale, nationale en internationale
gemeenschapspartners met meer dan $ 21 miljoen aan fondsen,
zendingen in natura en logistieke ondersteuning. Hiermee
ondersteunen we de huidige humanitaire inspanningen en
blijven we lokale gemeenschappen helpen tijdens de herstelfase.
Bij onze financiering van lokale gemeenschappen geven we de
prioriteit aan voedselzekerheid, onderwijs, gezondheidszorg,
financiële duurzaamheid en continuïteit van de lopende
programma's.
Zo heeft UPS bijvoorbeeld logistieke experts uitgeleend om
te helpen bij openbare-particuliere partnerschappen. Een
voorbeeld hiervan is onze samenwerking met FEMA om te
helpen bij de distributie van PBM en noodzakelijke materialen
aan gezondheidswerkers in de Verenigde Staten. We lanceren
ook leveringen via drones, samen met CVS, aan Amerika's
grootste gemeenschap van gepensioneerden, die meer dan
135.000 inwoners huisvesten.

Leveren wanneer het erop aankomt
Hoe UPS reageert op het coronavirus

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft ons
gezondheidssysteem, onze economie en onze maatschappij
op een ongeëvenaarde manier onder druk gezet. Mensen zijn
gevraagd thuis te blijven om de verspreiding van de pandemie
te voorkomen. De supply chains zijn drastisch veranderd.
Toch moeten er zo snel mogelijk enorme hoeveelheden
medische benodigdheden naar ziekenhuizen, testlocaties en
klinieken worden gebracht om de getroffenen te behandelen.
Deze unieke combinatie van eisen en beperkingen heeft een
aanzienlijke logistieke uitdaging gecreëerd.

Een ongeëvenaard team

Met onze 113 jaar aan wereldwijde logistieke ervaring
bevinden we ons in een unieke positie om die uitdaging aan
te gaan.

UPS'ers zijn gewend om zich te verenigen wanneer dat nodig
is, zoals in het piekseizoen of bij extreem weer. Zo ook bij
onze coronavirusinspanningen. UPS-chauffeurs, piloten,
pakketverwerkers en anderen achter de schermen hebben
hun inzet en toewijding opgevoerd als nooit tevoren. We
nemen maatregelen om onze mensen veilig te houden, zoals
aanpassing van onze werkprocedures; snelle verbetering
van de reinigingsprocedures voor faciliteiten, voertuigen en
vliegtuigen; en een snelle inzet en aanvulling van middelen zoals
handschoenen, handreinigers en gezichtsmaskers. Bij elke stap
geven we prioriteit aan de veiligheid van onze mensen en spelen
we in op hun behoeften.

Een slim, wereldwijd, logistiek netwerk van UPS

Op de juiste koers blijven

UPS reageerde begin januari voor het eerst op het coronavirus,
toen dat invloed op onze activiteiten in China
en andere delen van Azië begon te krijgen. We hebben
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan onze
medewerkers geleverd; klanten geholpen bij het herinrichten
van supply chains en transportmodaliteiten als gevolg van
werkonderbrekingen door de door overheden opgelegde
sluitingen; en de flexibiliteit van ons netwerk aangewend om de
capaciteit opnieuw af te stemmen toen de volumes zich buiten
China begonnen te verplaatsen. Deze flexibiliteit bereidde
ons voor op verdere veranderingen, terwijl het virus overal ter
wereld uitbrak.

Overheden begrijpen de belangrijke rol die UPS speelt in de
wereldwijde handel. Velen hebben UPS aangewezen als een
essentieel bedrijf, waardoor we dagelijkse benodigdheden en
levensreddende medicijnen aan onze klanten kunnen blijven leveren.

(wordt vervolgd op volgende pagina)
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Het coronavirus heeft het leven zoals wij dat kennen volledig
omgegooid. In deze onzekere tijd hebben veel klanten ons
verteld dat het leven weer wat normaler aanvoelt als ze die
bekende bruine bezorgwagen hun straat zien inrijden. Wat de
toekomst ook in petto heeft, UPS zal er alles aan doen om onze
medewerkers, klanten en gemeenschappen wereldwijd te blijven
ondersteunen.

Beste UPS-chauffeur,

U levert medicatie die me
uit het ziekenhuis houdt,
terwijl ik vecht tegen een
zwangerschapsgerelateerde
aandoening. Ik weet dat het
in deze tijden niet gemakkelijk
is om uw werk te blijven doen.
Ik ben zo dankbaar voor uw
opoffering. Die blijft zeker
niet onopgemerkt.

Bedankt!!!

De toewijding van UPS'ers over de hele wereld
is niet onopgemerkt gebleven. Terwijl de
mensen veilig thuis moeten blijven, ontvangen
UPS-chauffeurs enorm veel steun en berichten
als blijk van waardering voor hun leveringen in
deze tijd van nood.
Bekijk de video hier.
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Alle hens aan dek voor Expo
2020 Dubai
Als officiële logistieke partner van Expo 2020 Dubai speelt UPS een sleutelrol in de
aanloop naar het evenement. Hoewel we onze expertise in logistiek management
bij mega-evenementen inzetten, zoals de Olympische Spelen van 2008 en 2012,
gaat het bij de zes maanden durende Expo 2020 om een ongeëvenaarde
inspanning die niet te vergelijken is met al het voorgaande.
De Expo heeft zich ten doel gesteld duurzame bouwmaterialen te gebruiken en na
afloop van de Expo 80 procent van de permanente bouwconstructies te behouden.
UPS past onze decennialange expertise op het gebied van duurzame logistiek toe,
met inbegrip van onze uitstootvrije en telematica-oplossingen, om de impact van
de Expo op het milieu te beperken. Ondanks dat de Expo 2020 tot oktober 2021 is
uitgesteld als gevolg van de issues rondom het coronavirus, blijft onze toezegging
om een duurzame Expo af te leveren onze topprioriteit.

25 miljoen
bezoekers

Vervoersoplossingen voor duurzame verzending
Klanten willen hun verzending vaak milieuvriendelijker maken, maar weten niet wat ze moeten doen. We bieden een reeks oplossingen
die klanten kunnen kiezen om een traject met een lagere CO2-uitstoot te garanderen.

Begin hier: Kies UPS

Meer dan
1 miljoen

We zetten verschillende initiatieven in om de CO2-uitstoot van ons wereldwijde logistieke netwerk te verminderen. Door
simpelweg voor UPS te kiezen, leggen pakketten een duurzamer traject af.

leveringen door UPS voor de
openingsceremonie

Initiatieven
• Voertuigen op alternatieve brandstof en geavanceerde
technologie

In Dubai in de Verenigde
Arabische Emiraten gaat UPS
een van zijn meest complexe
logistieke uitdagingen
ooit aan.

• Wereldwijd, geïntegreerd en geoptimaliseerd logistiek
netwerk

• Optimalisatie van routes om een efficiëntere levering te
garanderen
• Certificeringen voor groene gebouwen en duurzame
energie voor vestigingen

• Gebruik van CO2-besparende transportmodi, zoals
treinvervoer, scheepvaart en bakfietsen

Volgende stap: Kies voor duurzame oplossingen

UPS en Expo 2020 Dubai kondigden in 2017 onze partnerschap aan en sindsdien
hebben we onze capaciteit, technologie en personeelscapaciteiten in Dubai
uitgebreid. Deze uitgebreide aanwezigheid zal na afloop van de Expo blijven
bestaan en UPS ondersteunen bij de handel in deze snelgroeiende regio.

We bieden oplossingen die de CO2-uitstoot volledig compenseren of verlagen door efficiëntere trajecten die routes
optimaliseren en/of de pakketdichtheid verhogen.
Oplossingen
• Analyse van de CO2-impact

• UPS Access Point®-netwerk

• CO2-neutrale verzending door UPS

• UPS Smart Pickup®-service1

• UPS My Choice® for Consumers

• UPS Synchronized Delivery ™-service2

• UPS My Choice® for Business

Lessen van ons eBike-traject

Net dat beetje extra: Kies ervoor om samen te werken
We werken samen met klanten om de CO2-uitstoot van hun verzending te meten en beheren, en om duurzamere
verpakkingen te ontwerpen.
Initiatieven

UPS onderzoekt een reeks oplossingen om leveringen binnen de stad efficiënter
en uitstootvrij te maken, onder andere via elektrische fietsen, driewielers en zelfs
drones. In 2012 lanceerden we onze eerste pilot voor leveringen via eBike in
Hamburg in Duitsland en tegenwoordig werken we aan meer dan 30 stedelijke
logistieke projecten in steden over de hele wereld. Na bijna een decennium van
samenwerking aan innovatieve stedelijke leveringsoplossingen hebben we veel
geleerd over welke opties het beste werken in verschillende gebieden.

• Workshops van UPS in Co-Innovation

• Programma voor milieuverantwoorde verpakkingen

• Analyse voor optimalisatie van de supply chain

• Verpakkingen op aanvraag, afgestemd op de
pakketomvang3

Kringloopinitiatieven in actie
Nespresso is de pionier op het gebied van eersteklas koffie in eenpersoonsporties. Hoewel
Nespresso-capsules gemaakt zijn van aluminium, dat oneindig recyclebaar is, komen ze
niet altijd bij de recycling terecht. In samenwerking met UPS heeft Nespresso een speciaal
capsule-recyclingprogramma opgezet in de VS.

Inzichten van Trinity College Dublin:
Veel klanten zorgen voor een efficiëntere levering
Vergeleken met grote bestelwagens zijn fietsen beter geschikt om meerdere stops
te maken in zeer dichtbevolkte gebieden. Universiteitsterreinen - waar duizenden
potentiële klanten wonen en werken in een gecondenseerde omgeving - zijn ideaal
voor leveringen per fiets.

Nespresso biedt consumenten prepaid recyclingzakken om gebruikte capsules in terug te sturen.
Deze kunnen op elke UPS-locatie afgeleverd worden of ze kunnen geretourneerd worden naar
een Nespresso Boetiek of andere deelnemende winkels. Vervolgens worden de capsules naar
recyclingpartners gestuurd die het koffiedik scheiden van het aluminium. Het aluminium wordt
verwerkt en hergebruikt, terwijl het koffiedik gecomposteerd wordt tot hoogwaardige grond voor
tuinarchitectuur.

Op Trinity College Dublin verrichten eBikes van UPS nu leveringen vanuit een Eco
Hub voor pakketten op de campus. Bovendien kunnen studenten en medewerkers
op elk moment van de dag pakketten afhalen uit kluisjes.

1
2
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3

Momenteel beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
Momenteel beschikbaar in de VS
Momenteel beschikbaar in de VS en Europa
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De geschiedenis
van UPS voor
leveringen met
drones

Alternatieve voertuigen zijn goed op weg
2016

Nu we elke werkdag wereldwijd meer dan 1,6 miljoen
kilometer afleggen met ons 'rijdend laboratorium', is er geen
betere manier voor UPS om nieuwe vlootinnovaties te testen
dan onderweg.

• Met de filantropische ondersteuning van de UPS
Foundation en Gavi, de Vaccine Alliance, lanceert
Zipline 's werelds eerste nationale leveringsservice
met drones om bloed aan ziekenhuizen in Rwanda te
leveren voor levensreddende behandelingen.

Aanpassing van onze alternatieve vloot
Onze ruim 10.300 voertuigen met lagere uitstoot vormen
samen een 'rijdend laboratorium' dat gegevens verzamelt
over welke alternatieve brandstoffen en geavanceerde
technologieën het beste werken op verschillende routes
en in verschillende gebieden. In 2019 en 2020 werden een
reeks initiatieven aangekondigd, die ons dichter bij onze
brandstof- en vlootdoelstellingen brengen.

• UPS werkt samen met CyPhy Works om drones te
testen voor pakketbezorging op afgelegen of moeilijk
toegankelijke locaties.

• De UPS Foundation stelt zich
gedeeltelijk garant voor de
constructie van de tweede
leveringsfaciliteit met drones
van Zipline in Rwanda, die
helpt om de toegang tot
medische hulp voor de
11 miljoen burgers van het
land verder uit te breiden.

2018

• UPS test de levering van een pakket
door een drone die vanaf het dak van
een bestelwagen wordt gelanceerd.

2017

Wereldwijd investeren we in energiezuinigere voertuigen en
schonere brandstof om ze aan te drijven. Tussen 2020 en 2022
zullen we meer dan 6.000 vrachtwagens voor zwaar gebruik op
gas, trucks voor terminals en inloopwagens voor middelzwaar
gebruik met brandstofsystemen op gecomprimeerd aardgas
(CNG) van Agility Fuel Solutions aanschaffen. Tegen 2026

• De UPS Foundation en het
Amerikaanse Rode Kruis gebruiken een
CyPhy-tethered drone om de schade
in gebieden die getroffen zijn door de
orkaan Harvey te beoordelen.

2019

VOORUITKIJKEN
• De UPS Foundation en Gavi helpen met
de financiering van de bouw van vier
Zipline-distributiecentra in Ghana. Sinds
2016 heeft Zipline meer dan 35.000 kritieke
en levensreddende leveringen in Ghana
en Rwanda verricht, mede dankzij de
filantropische ondersteuning van de UPS
Foundation.
• UPS lanceert zijn eigen bezorgservice op de
WakeMed Health & Hospitals-campus.

• Voltooit de eerste dronelevering die
inkomsten opbrengt van geneesmiddelen
op recept bij een consument thuis.
• Planning om een gecentraliseerd Operations
Control Center te bouwen.
• Samenwerken met dronefabrikanten, zoals
Wingcopter en Matternet, om nieuwe drones
te bouwen met een groter draagvermogen en
geavanceerde technologie.

• UPS Flight Forward™ ontvangt een van de
eerste volledige Part 135-certificeringen
van de Federal Aviation Administration
(FAA) om een droneluchtvaartmaatschappij
te runnen, welke geleid wordt door een
volledig vrouwelijke cockpitbemanning.
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zal UPS ook 946 miljoen literequivalente aan duurzaam
aardgas (RNG) hebben aangekocht. Onze aankoop van
644 miljoen literequivalenten aan RNG van Clean Energy
Fuels Corp. is de grootste aankoop van RNG ooit door een
bedrijf in de VS. De RNG-aankoop van UPS zal ten minste een
uitstootvermindering van 70 procent aan broeikasgassen
opleveren tijdens de levensduur, in vergelijking met het gebruik
van diesel of benzine.
Versnelling van elektrificatie van de vloot
Sinds 2016 werken UPS en Arrival samen om concepten voor
elektrische voertuigen (EV's) van verschillende grootte te
testen. We kondigden ons voornemen aan om samen een
testvloot van 35 elektrische voertuigen te ontwikkelen in
Londen en Parijs, en Arrival is de eerste fabrikant die speciaal
gebouwde EV's levert voor de specificaties van UPS. In 2019
voltooide UPS Ventures, onze afdeling voor durfkapitaal, een
minderheidsinvestering in Arrival en zegde toe 10.000 van hun
op maat gebouwde EV's te kopen.

Investeringen in leveringen met een lagere uitstoot
UPS zal 10.000 volledig elektrische
bestelwagens inzetten, op maat gebouwd
door EV-fabrikant Arrival, in Noord-Amerika en
Europa.

De vloot wordt aangedreven door
946 miljoen literequivalenten
van duurzaam aardgas, de grootste
aankooptoezegging in de Amerikaanse
geschiedenis.

We zullen meer dan 6.000 voertuigen
met gecomprimeerd aardgas (CNG) kopen
tussen 2020 en 2022, bijna een verdubbeling
van onze CNG-vloot.

Meer dan $ 1 miljard geïnvesteerd

in voertuigen op alternatieve brandstoffen en
geavanceerde technologie, en brandstoffen
en infrastructuur in het afgelopen decennium.
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Duurzame vestigingen
UPS investeert in geavanceerde technologie in onze vestigingen waarmee we grotere pakketvolumes efficiënter dan ooit kunnen verwerken. Deze
verbeterde capaciteit zal ons energieverbruik verhogen en daarom werken we aan doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen in verband met onze
wegvervoeractiviteiten te verminderen en meer elektriciteit uit duurzame energiebronnen te halen.

Eenmaal
onlineamaken
een
Once
online,
battery
micro-elektriciteitsnetwerk
microgrid
and on-roof op
batterijen
en zonnepanelen
op
solar
power
will make this
het dak dit tot een nagenoeg
a near-zero-carbon facility.
CO2-neutrale faciliteit. Vanaf
Electric
RNG
vehiclesen
deze huband
rijden
elektrische
will
operate from this hub.
RNG-voertuigen.

Camden,
Camden,Verenigd
U.K.
Koninkrijk
Smart-grid technology enables

Verspreiding van positiviteit, één
levering per keer

Technologie
dat gebruikmaakt
slimme
simultaneous
charging of van
an entire
elektriciteitsnetwerken maakt het gelijktijdig
opladen van een hele vloot elektrische
are also testing the potential for used
bestelwagens mogelijk. We testen ook het
batteriesom
togebruikte
be repurposed
foropnieuw
on-sitete
potentieel
batterijen
energy storage.
gebruiken
voor energieopslag op locatie.

Empowerment van
vrouwen in technologie
bij UPS

weer iets meer te leren valt.

stuurbekrachtiging werd uitgevonden. Meer dan 30 jaar later denkt deze

Naast het schrijven van PCM's begeleid en moedig ik andere, vooral

Circle of Honor-chauffeuse na over wat er is veranderd - en wat haar bij

nieuwere, chauffeurs aan. Dat betekent dat ik ze niet alleen train om veilig

Ik begon bij UPS in 1989. Ik had een semester vrij genomen van de
universiteit en het was mijn bedoeling om terug te gaan en mijn studie af te
maken. Toen ontmoette ik toevallig een vriend die zei: "Waarom kom je niet
bij UPS werken?" Ik wilde dat eigenlijk maar een paar maanden doen, maar
al snel realiseerde ik me dat school niet voor mij was weggelegd. Ik heb daar
nooit spijt van gekregen.

“

Ik doe de routes die ik nu heb
ongeveer acht jaar en sommige van
mijn klanten zijn als vrienden en
familie voor me.

Eenendertig jaar later is het verbazingwekkend hoeveel de dingen hier zijn

“

veranderd. Technologie is het meest voor de hand liggende voorbeeld
daarvan, zoals verzenders die vroeger contact met ons opnamen via pagers

Vrouwelijke leiders brengen diversiteit
in denkwijzen, ervaring en talent aan
die essentieel is om zaken te doen in een
steeds diversere en universelere wereld.
David Abney
Voorzitter en CEO van UPS

“

UPS-voorzitter en CEO David Abney verzorgde de afsluiting en vraag-enantwoordsessie. Hij deelde zijn inzichten over technologie en innovatie, samen
met het belang van diversiteit en inclusie. "Ik denk dat we gebruik moeten maken
van verschillende perspectieven door ervoor te zorgen dat ieders stem niet
alleen wordt gehoord, maar dat er ook echt naar wordt geluisterd," zei Abney.

dat er meer mensen aanwezig zijn en ook opletten, omdat er altijd

bijgehouden op klemborden en duurde het nog jaren voordat moderne

UPS houdt.

Een vrouw zijn in een technologiegedreven carrière betekent vaak de enige
vrouw in de ruimte zijn. Dus, in 2019 lanceerde UPS zijn Leadership Summit
gericht op het vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwen in de
technologie bij UPS.
Op de agenda stonden luistersessies met de volgende generatie vrouwelijke
leiders en workshops die bondgenoten uitrustten met hulpmiddelen om
vrouwen bij UPS beter te ondersteunen. Met meer dan 100 leiders die aanwezig
waren in het Innovation Center van UPS in New Jersey, bood het evenement de
gelegenheid om contacten te leggen, samen te werken en een grotere diversiteit
en inclusie te bevorderen. De inzichten die tijdens de bijeenkomst werden
verzameld, zijn gebruikt om een routekaart voor vrouwen in de techniek voor
2020 en daarna te ontwikkelen.

Toen Jenny Rosado haar carrière begon bij UPS, werden leveringen

“

Visalia,
Visalia, CA,
CA VS

Bekijk de video hier.
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of berichten achterlieten op bepaalde plekken voor afhaling. Nu hebben we
tools zoals de DIAD [Delivery Information Acquisition Device], waarmee we

te werken, maar ik wil ook hun zelfvertrouwen versterken. Als mijn collega's
gefrustreerd zijn, doe ik wat ik kan om ze weer te laten gedijen. Een paar
dagen per week stuur ik een positief citaat of een vraag van de dag - mijn

te allen tijde verbonden zijn met elkaar.

manier om chauffeurs meer bewust te maken van hun gevoelens en hun

Ik ben er ook trots op hoeveel de focus van UPS op veiligheid is geëvolueerd.

Veel mensen denken dat het een eenzame baan is om een chauffeur van

Elke ochtend houden de supervisors communicatievergaderingen voor

een bestelwagen te zijn. Maar ik ben echt graag onder de mensen. De weg

aanvang van het werk (PCM's) met de chauffeurs, voordat deze op hun

op gaan en mensen ontmoeten, is een van de redenen dat ik van dit werk

dagelijkse routes vertrekken. In het verleden waren deze bijeenkomsten dag

hou. Ik doe de routes die ik nu heb ongeveer acht jaar en sommige van

na dag hetzelfde en de chauffeurs luisterden vaak allang niet meer. Ik help

mijn klanten zijn als vrienden en familie voor me. Een van mijn favoriete

nu met het schrijven van de PCM's en herinner de chauffeurs er altijd aan

dingen is wanneer een klant in een slechte bui is en ik gewoon zijn of haar

dat hun laatste stop thuis is. Ik zorg er ook voor dat de onderwerpen die we

hele gedachtegang in iets positiefs kan omzetten. Het is leuk om met

behandelen elke dag anders zijn. De ene dag gaat het over veilig een bocht

verschillende mensen om te gaan en te zien hoe andere mensen leven

nemen. De andere over uitglijden en vallen. Sinds ik dit doe, heb ik gemerkt

en denken.

dagen op de juiste manier te beginnen.
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De logistiek van hulpverlening bij rampen

Nadat de orkaan Dorian in 2019 de
Bahama's had getroffen, zagen we een
bekend patroon. Donaties arriveerden
zonder een ontvanger te noemen en er
waren geen strategieën of middelen om
de goederen te sorteren, inventariseren
en verspreiden. Omdat wegen, havens en
communicatienetwerken zwaar beschadigd
waren, was het bijna onmogelijk om de
voorraden over de eilanden te verdelen.
De UPS Foundation wil samen

met Good360 helpen deze cyclus
te doorbreken. Good360 leidt de
goedbedoelde vrijgevigheid van donoren
in banen door de donaties te matchen
met non-profitorganisaties in nood,
best practices te ontwikkelen voor
steun in natura, en een proactievere
en impactvollere manier van geven te
stimuleren. Via ons werk met Good360
en zijn partners ter plaatse, verstrekken
we contante subsidies en zendingen
in natura voor herstelwerkzaamheden
op de Bahama's. We helpen Good360
ook bij het ontwikkelen van strategieën
om de beperkingen te overwinnen die
vaak gepaard gaan met rampen, zoals
de vernietiging van magazijnen, sluiting
van luchthavens en problemen met de
mobiliteit, waardoor overlevenden de

donaties en voorraden niet goed kunnen
ontvangen.
We hopen op een meer doordachte
benadering voor donaties gedurende een
hele levenscyclus van een ramp, niet alleen
tijdens de directe nasleep ervan. Terwijl
de UPS Foundation en Good360 ons werk
samen voortzetten, hopen we het herstel
in de Bahama's en eventuele toekomstige
rampgebieden te bespoedigen.

“

 nze samenwerking met de UPS
O
Foundation helpt Good360 om
de juiste goederen op het juiste
moment bij de juiste mensen te
krijgen.
Matt Connelly
CEO Good360

Als wereldwijde leider in logistiek bieden we een breed assortiment aan oplossingen
voor het vervoer van pakketten en vracht, het faciliteren van internationale handel en het
implementeren van geavanceerde technologie om zaken efficiënter te beheren. We investeren
activa en vermogen die gezamenlijk ons wereldwijde logistieke netwerk vormen om de
leveringen en diensten te verzorgen die door dat netwerk mogelijk worden gemaakt. Ons
serviceaanbod omvat Global Small Package, Insurance & Financing, Logistics & Distribution en
Freight Forwarding. We meten de impact via het economische, sociale en ecologische verschil
dat onze wereldwijde logistieke netwerken teweegbrengen.

5,5 miljard

“

Nu natuurrampen over de hele wereld
steeds vaker voorkomen en steeds
destructiever zijn, is het duidelijk dat
effectief reageren zowel een humanitaire
als logistieke uitdaging is. Tot 60 procent
van de goederen die na een ramp wordt
gedoneerd, gaat uiteindelijk verloren.

De wereldwijde
waardeketen
van UPS

125.000

pakketten per jaar

voertuigen

meer dan
495.000

meer dan 10.300

voertuigen op
alternatieve brandstof
met geavanceerde
technologie

werknemers over
de hele wereld

$ 40 miljard

aan vergoedingen,
secundaire
arbeidsvoorwaarden
en training voor
werknemers

572

Gedeelde waarden, gedeelde successen
Door samen te werken met leveranciers die de diverse markten van UPS weerspiegelen, kunnen we onze klanten beter van dienst zijn en
dragen we bij aan de economische ontwikkeling van onze gemeenschappen. Belle-Pak, een onderneming in handen van minderheden
die in 1991 werd opgericht, is van oudsher leverancier van UPS en levert verpakkingsmateriaal als polyethyleen zakken, hoesjes voor
vrachtbrieven en zakken voor klinisch materiaal. Vice President en medeoprichter Yves Nahmias deelt hoe zijn bedrijf duurzame
verpakkingsinnovatie voor klanten als UPS bevordert.
V: De inspanningen van UPS op het gebied van leveranciersdiversiteit
bestaan er onder andere uit dat we nagaan of onze leveranciers zelf
diversiteitsinitiatieven binnen hun eigen toeleveringsketens hebben opgezet.
Wat voor werk doet Belle-Pak op dit front?
We begonnen het bedrijf in 1991 in Ontario, Canada. We werken al meer dan 20 jaar
met UPS en hebben in die tijd een lange weg afgelegd. Vandaag de dag hebben
we faciliteiten in Ontario, Massachusetts en Georgia die meer dan 240 mensen in
dienst hebben. Wij leveren aan postkantoren en koeriersbedrijven in heel Noord- en
Zuid-Amerika, maar ook in Europa.

wereldwijde
faciliteiten

4.267.000

2,66 miljoen

ton aan uitstoot
van broeikasgassen
vermeden door
intermodale
zendingen, zendingen
transporteren via de
lucht, de weg en het
spoor om de meest
brandstofzuinige
levering te realiseren

vierkante voet aan
geautomatiseerde
faciliteiten wereldwijd

$ 4,3 miljard

aan economische
impact door de inzet
van kleine en diverse
leveranciers

3%

BBP dagelijks verplaatst door UPS

meer dan 40.000

UPS Access Point®-locaties ter
wereld

V: Wat voor rol speelt innovatie in het bedrijf van Belle-Pak?
Elk jaar investeren we tussen de 3 en 4 miljoen dollar in nieuwe apparatuur.
Wij streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en onze klanten
te helpen die van hen te verminderen. Daarom werken we voortdurend samen met
klanten als UPS om duurzamere verpakkingsmogelijkheden te ontwikkelen, zoals de
dikte van polyzakmaterialen verminderen.
We kijken ook uit naar mogelijkheden voor logistieke innovatie. Nu we een magazijn
in Atlanta hebben, kunnen we gemakkelijker kleine bestellingen rechtstreeks naar de
operationele centra uitvoeren. Dit bespaart ons niet alleen geld, maar helpt ons ook
om klanten als UPS beter van dienst te zijn.

meer dan 2500

eigen en geleasede
vliegtuigen

$ 74,1 miljard
aan jaaromzet

Yves Nahmias
Vice President, Belle-Pak Packaging Inc.
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Ga naar ups.com/sustainability om het volledige
Sustainability Report te lezen
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