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Miljarden euro’s worden verkwist tijdens het transporteren van goederen; van fabriek tot de consument thuis. Volgens onderzoek van 
DS Smith zijn de scheepscontainers uit Azië die de oceanen doorkruisen voor 24% leeg. Dat betekent dat jaarlijks zo’n 61 miljoen 
TEU-containers onnodig worden verzonden, wat tientallen miljarden euro’s kost en zo’n 122 miljoen ton koolstofdioxide uitstoot in onze 
atmosfeer. De verspilling wordt nog groter wanneer de producten aan land komen en via e-commerce vanuit distributiecentra naar de 
woningen van klanten worden getransporteerd. De ontvangers staan vaak versteld van de lege ruimte in de verpakking.

Leidinggevenden schatten zelfs in dat de hoeveelheid vrije ruimte in scheepscontainers nog groter is, volgens een wereldwijde enquête 
door Forbes Insights en DS Smith. Ondanks de 
duidelijke voordelen die de reductie van lege 
ruimte biedt, zoals kostenbesparingen en een 
lagere impact op het milieu, lijkt dit geen prioriteit 
te zijn van het management. Zo lopen ze een 
reductie van 24% op verzendkosten mis.

Het u voorliggende rapport geeft de uitkomsten 
van het onderzoek van DS Smith en Forbes 
Insights weer, dat de hoeveelheid lege ruimte en 
de resultaten kwantificeert, de basis van wat we de 
‘The Empty Space Economy’ noemen. Wij hopen 
dat dit rapport aanzet tot acties, zal meebouwen 
aan de winstgevendheid van bedrijven en tegelijk 
ook de impact op het milieu zal reduceren.

LEGE RUIMTE: OMVANG VAN HET PROBLEEM
INKOMEND: Minstens een kwart van alles wat door fabrikanten in containers over de oceaan wordt verscheept, is lege ruimte, 
volgens 69% van de leidinggevenden die deelnamen aan de enquête van Forbes Insights en DS Smith. In een ander onderzoek 
berekende DS Smith dat de gemiddelde lege ruimte in scheepscontainers voor zeven verschillende productcategorieën 
24% bedraagt. Er van uitgaande dat deze 24% representatief is voor andere categorieën, kan het aantal scheepscontainers 
wereldwijd jaarlijks met 61 miljoen stuks dalen indien de lege ruimte zou worden geëlimineerd. 

E-COMMERCE: Het probleem van lege ruimte wordt nog groter door e-commerce. 60% van de leidinggevenden die 
deelnamen aan de enquête door Forbes Insights en DS Smith gelooft immers dat meer dan een kwart van de ruimte in 
e-commerce verpakkingen leeg is. Uit onderzoek van DS Smith over zeven productcategorieën blijkt dat de lege ruimte 
gemiddeld 18% is voor kleding en schoeisel en maar liefst tot 64% voor glaswerk.  

DUURZAAMHEID: MEER FOCUS OP BENODIGDE LEGE RUIMTE 
Tachtig procent van de leidinggevenden is bezorgd om milieukwesties en 72% gelooft dat een reductie van de lege ruimte de impact 
op het milieu zou reduceren. Dit is van essentieel belang, aangezien jaarlijks zo’n 122 miljoen ton koolstofdioxide wordt uitgestoten 
door het transport van lege ruimte in containers van fabrikanten naar de havens op de bestemming. Hoewel momenteel 93% van 
de leidinggevenden acties heeft ondernomen om de impact van verpakkingen op het milieu te reduceren, heeft slechts 36% audits 
uitgevoerd op lege ruimte bij de verzending van goederen zelf.

SAMENVATTING

BELANGRIJKE BEVINDINGEN

1Twenty-foot Equivalent Unit; m.a.w. een 20-voet container is 1 TEU, een 40-voet container is 2 TEU’s. Alle vermeldingen van scheepscontainers in dit 
rapport verwijzen naar TEU-containers.

Emitting 122 million tonnes  
of CO2

 into the atmosphere 
every year
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KLANTERVARING: ONBENUT POTENTIEEL VAN VERPAKKINGEN
Hoewel 71% van de leidinggevenden gelooft dat klanten bezorgd zijn over de impact van verpakkingen op het milieu, leggen 
leidinggevenden vaak niet de link tussen de impact van verpakkingen en de klantervaring. Tweeënvijftig procent stelt dat 
verpakkingen geen rol spelen in de klantervaring. 

BEDRIJFSCASUS: BESPARINGEN DOOR LEGE RUIMTE TE REDUCEREN
Vijfenzestig procent van de leidinggevenden die deelnamen aan de enquête van Forbes Insights en DS Smith gelooft dat ze 
de verpakkingskosten met minstens 25% kunnen reduceren en 62% gelooft dat ze dergelijke besparingen in hun logistieke 
kosten kunnen realiseren. Op basis van intern onderzoek schat DS Smith dat dit wereldwijd jaarlijks zo’n 40 miljard euro aan 
potentiële besparingen betekent. Dit bedrag omvat enkel de potentiële besparingen in de logistieke kosten en is exclusief 
verdere daar uit voortvloeiende besparingen in bijvoorbeeld materiaalreductie of opslag- en transportkosten.  

VOORUITBLIK: MEER AANDACHT VOOR VERPAKKINGEN
De komende jaren moet er meer aandacht zijn voor lege ruimte en acties om deze lege ruimte te reduceren. Leidinggevenden 
in supply chain en logistiek zijn ervan overtuigd dat een reductie van deze lege ruimte in verpakkingen kostenbesparingen 
zal opleveren en de impact op het milieu zal reduceren (respectievelijk 73% en 72%). De uitdaging is nu het C-level bewust 
te maken van lege ruimte. Zij zouden immers degenen moeten zijn die dergelijke initiatieven over verschillende afdelingen 
en divisies moeten ondersteunen, maar op dit moment denkt slechts 39% dat hun leidinggevenden zich bewust zijn van de 
kwestie van lege ruimte. Zo mist het management de kans op de besparingen die gebruikt kunnen worden voor duurzame en 
slimme verpakkingsinitiatieven in de toekomst.

ONDERZOEK VAN DS SMITH  
INKOMEND: De studie van DS Smith onderzocht het volume van containers voor zeven categorieën, die 5,7% van de 
wereldwijde handel vertegenwoordigen. Op basis van hun ervaring de in de afgelopen acht jaar, toen het team samenwerkte 
met diverse fabrikanten en retailers om de lege ruimte in de supply chain te elimineren, schat DS Smith dat een potentiële 
besparing van 24% in lege ruimte in de verschillende categorieën mogelijk is, wat overeenkomt met 3,5 miljoen minder 
containers per jaar. Als we ervan uitgaan dat 24% lege ruimte representatief is voor de andere categorieën, kunnen we jaarlijks 
wereld 61 miljoen containers minder versturen. (Zie Bijlage 1 voor meer informatie)

E-COMMERCE: Het team van DS Smith analyseerde 190 e-commerce leveringen die ontvangen werden van 44 verkopers, 
inclusief e-tailers, fysieke winkels en merkfabrikanten, in vijf verschillende landen. Het team bestelde 498 producten in zeven 
categorieën en bepaalde de lege ruimte in elke ontvangen e-commerceverpakking, evenals andere elementen van de 
klantervaring, zoals het gemak om de verpakking te openen, de tijd om het product uit te pakken en de recyclebaarheid. (Zie 
Bijlage 1 voor meer informatie) 

ONDERZOEK VAN FORBES INSIGHTS EN DS SMITH 
370 leidinggevenden uit Europa (34%), Azië/Pacific (30%), Noord-Amerika (29%) en Zuid-Amerika (7%) namen deel aan de 
enquête van Forbes Insights. Vijfenzeventig procent van hun bedrijven had een jaaromzet van minstens 425 miljoen euro. 
Tweeënveertig procent van de leidinggevenden waren op C-niveau, inclusief 23% CEO’s. De helft van de leidinggevenden 
werkten in de operationele afdeling, gevolgd door inkoop (22%) en logistiek (18%). De grootste groep (51%) vertegenwoordigde 
traditionele retailers met e-commerce, 33% was volledig e-commerce en 11% werkte in logistieke bedrijven. De enquête 
omvatte alle belangrijke productcategorieën. Daarnaast interviewde Forbes Insights vijf leidinggevenden met veel ervaring 
die actief verbeteringen in de reductie van verpakkingen en lege ruimte nastreefden.  

METHODOLOGIE
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De hoeveelheid lege ru imte i s  een 
belangrijke kwestie in inkomende logistiek  
en e-commerceleveringen (zie Afbeeldingen 
1 en 2 hieronder). DS Smith vond het bewijs 
dat 24% van alles wat wordt verzonden door 
leveranciers, lege ruimte is. Volgens 69% van 
de leidinggevenden die deelnamen aan de 
enquête van Forbes Insights en DS Smith is 
minstens 25% van alles wat ze verzenden lege 
ruimte, wat nog meer is dan de schatting van 
DS Smith. 

Deze verspilling gebeurt omdat bedrijven nog niet het juiste evenwicht hebben gevonden tussen het elimineren van lege ruimte 
in hun kartonnen dozen en het juiste formaat om een container optimaal te vullen. Zo levert bijvoorbeeld een beperkt aantal 
standaard doosformaten een aanzienlijke “bijdrage” aan de lege ruimte in de supply chain. Hoewel de dozen misschien wel in 
de containers passen en een pallet vullen, verzenden ze nog steeds de lucht in de kartonnen dozen zelf. 

Leidinggevenden zijn dus van mening dat 
de hoeveelheid vrije ruimte in containers 
hoger is dan de schattingen van DS Smith. 
Opmerking: 79% van de leidinggevenden 
die deelnamen aan de enquête van Forbes 
Insights en DS Smith waren overtuigd van 
hun schattingen, wat betekent dat het aantal 
onnodig verscheepte containers aanzienlijk 
hoger kan zijn dan 61 miljoen containers, tot 
wel 175 miljoen containers per jaar.

Na de aankomst in het land van bestemming 
worden de goederen opgeslagen in magazijnen 
en distributiecentra. Twaalf procent van de 
producten wordt verkocht via e-commerce, 
en dit cijfer zal naar verwachting nog stijgen 
tot 17,5% in 2021.  Wanneer deze producten 
worden verzonden via e-commerce, worden ze 
(her)verpakt in e-commerce verpakkingen. Het 
e-commercetraject van deze producten begint 
in het distributiecentrum en de verpakkingen 
worden in verschillende richtingen bij klanten 
thuis of op verzamelplaatsen afgeleverd, waardoor er veel meer ritten nodig zijn dan wanneer de producten naar de winkel worden verzonden.

Elke levering van een e-commerceverpakking bevat wat lege ruimte en 60% van deze verpakkingen is voor meer dan een kwart 
leeg. Er is nog meer potentieel om lege ruimte te reduceren bij het bestellen van individuele producten, die in afzonderlijke 
e-commerceverpakkingen worden geleverd. Volgens de enquête van Forbes Insights en DS Smith wordt deze lege ruimte vaak gevuld 
met luchtkussens, papiervulling of polystyreen.

LEGE RUIMTE:  
OMVANG VAN HET PROBLEEM    

Afbeelding 1. Hoeveel lucht wordt er 
volgens u gemiddeld verzonden in uw 
verpakkingen en containers?

70% of meer

10% tot 24%

Weet ik niet

25% tot 49%

Minder dan 10%

50% tot 69%

9%
5%5%

26%

34%

22%

2 Statista 2018.

25% or more of what businesses ship is empty space

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/multimedia/interactives/us-generational-wealth-trends.html
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De primaire productverpakking kan ook te 
groot zijn, wat impact heeft in de gehele 
supply chain. Tijdens het onderzoek paste 
DS Smith het ontwerp van verschillende 
speelgoedverpakkingen aan. Ze maakten 
de doos niet alleen tot 33% kleiner, maar 
reduceerden ook de afmetingen van de 
vereiste e-commerceverpakking, het gewicht 
en zorgden ervoor dat er geen polystyreen of 
ijzerdraadjes meer nodig waren.  

Geretourneerde producten spelen ook 
een rol. Tot wel een derde van alle online 
gekochte producten wordt teruggestuurd, 
wat betekent dat verpakkingen vaak heen 
en weer worden getransporteerd. Volgens 
de studie van DS Smith kan 94% van de 
ontvangen e-commerceverpakkingen worden 
hergebruikt om het product te retourneren, 
wat betekent dat dezelfde hoeveelheid lege 
ruimte weer terugkeert met het product. Die 
kans is groot, aangezien klanten de producten 
vaak kosteloos kunnen retourneren. Zo kon bijvoorbeeld 96% van de producten in de categorie kleding en schoeisel die door DS 
Smith werden geanalyseerd kosteloos worden teruggestuurd, zodat online shoppers hetzelfde item in verschillende maten kunnen 
bestellen en de ongewenste maten kunnen retourneren.

Afbeelding 2. Welk gemiddeld percentage 
van uw e-commerceverpakkingen is volgens 
u niet gevuld met producten?

70% of meer

10% tot 24%

Weet ik niet

25% tot 49%

Minder dan 10%

50% tot 69%

8%

24%

28%

22%

15%

4%

Duurzaamheid is een van de belangrijkste problemen wereldwijd en speelt een grote rol in MVO-programma’s (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen). Duurzame verpakkingen maken deel uit van dergelijke inspanningen. Drieënnegentig procent van 
de leidinggevenden die deelnamen aan de enquête vertelde dat hun bedrijven iets hebben gedaan om milieukwesties aan 
te pakken rondom de verpakking van hun producten.

McCormick & Co. is van plan de carbon footprint van hun verpakkingen tegen 2025 met 25% te reduceren. Unilever, die jaarlijks 
2 miljoen ton verpakkingen aankoopt, gelooft dat het dringender is dan ooit om efficiënt om te springen met verpakkingen 
en oplossingen te vinden om “post-consumer” afval aan te pakken.

De focus van dergelijke programma’s is vaak een kringloopeconomie te creëren waarin de verpakkingen worden gereduceerd, 
hergebruikt en gerecycled. De Empty Space Economy - reduceren van de lege ruimte in verpakkingen - kan een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan de daling van broeikasgasemissies. Jaarlijks wordt minstens 122 miljoen ton koolstofdioxide uitgestoten 
door het transport van lege ruimte in containers van fabrikanten naar de havens op de bestemming. Dat komt ongeveer 
overeen met de jaarlijkse CO2-emissies van een land zoals België, Pakistan of Argentinië. En dit omvat dan nog niet de 
CO2-emissies die worden gegenereerd tijdens het transport van de havens naar de distributiecentra, en vervolgens naar de 
eindklanten. 

DUURZAAMHEID:  
MEER FOCUS OP LEGE RUIMTE
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Klantervaring – Customer Experience groeit uit tot de belangrijke factor voor bedrijven om zich te onderscheiden van de 
concurrentie. 89% van de bedrijven concurreert al op basis van deze factor. Verpakkingen maken deel uit van die klantervaring: 
hoe het product is verpakt, beïnvloedt de klanttevredenheid, en dus ook de klantenwerving en -binding. De dagelijkse zorgen 
van consumenten veranderen en 51% van de consumenten beschouwt verpakkingsafval als een belangrijke milieukwestie. 
Hetzelfde percentage vindt dat de duurzaamheid van kartonnen en papieren verpakkingen vandaag belangrijker is dan vijf 
jaar geleden. 

In hun eigen onderzoek stelde Unilever bijvoorbeeld vast dat een derde van de merken door consumenten gekozen worden 
op basis van hun maatschappelijke impact of impact op het milieu. Voor vele van deze zelfsturende consumenten - vooral de 
millennials en de jongere generatie die in de toekomst geld zullen spenderen - zijn de waarden die het merk vertegenwoordigt 

KLANTERVARING: ONBENUT  
POTENTIEEL VAN VERPAKKINGEN

Eenentachtig procent van de leidinggevenden die 
deelnamen aan de enquête van Forbes Insights en 
DS Smith zijn bezorgd over milieukwesties, zoals 
ontbossing, afval, vervuiling of broeikasgasemissies. 
En 72% gelooft dat de reductie van lege ruimte hun 
impact op het milieu zou reduceren. 

Een retailer die hieraan werkt, is Metro AG. De 
multinationale Duitse retailer focust al lang op 
optimalisatie van de supply chain, vertelt Veronika 
Pountcheva ,  G loba l  D i rec to r  o f  Corpora te 
Responsibility. “Het maakt deel uit van het merk om 
ervoor te zorgen dat de producten of de verpakkingen 
recyclebaar worden ontworpen, en dat we het volume 
en het formaat optimaliseren om afval en inefficiënt 
transport te voorkomen.” 

Er zijn echter niet genoeg retailers die in de voetsporen 
van Metro AG treden. Er zijn veel minder bedrijven 
die acties ondernemen om de impact van hun 
verpakkingen op het milieu te reduceren dan bedrijven 
die beweren dat ze bezorgd zijn om duurzaamheid. 
Vierenveertig procent neemt verpakkingen op in de 
duurzaamheidsdoelstellingen en 36% voert audits uit 
rondom lege ruimte bij de verzending van goederen.

Veruit de grootste uitdaging om meer te focussen 
op verpakkingen zijn de omschakelingskosten naar 
efficiënter materiaal en ontwerp, wat leidinggevenden 
beschouwen als belemmerend (59%). Dit is een 
paradoxaal argument aangezien een beter ontwerp en 
het gebruik van minder materiaal het mogelijk maken 
om de kosten van lege ruimte te reduceren.

Kostprijs  
om over  

te schakelen  
naar efficiënter 

materiaal en 
ontwerp is een 
belemmering

Weinig  
of geen  

vraag naar 
verbeterde, 

milieuvriendelijke 
verpakkingen

We zien  
geen andere 

mogelijkheden 
dan ons huidige 

materiaal en 
ontwerp 

Weinig  
of geen  

uitdagingen 
omdat  

oplossingen  
beschikbaar zijn

Afbeelding 3. Wat zijn de hindernissen of 
uitdagingen waarmee u te kampen hebt om 
de verpakkingen van uw organisatie af te 
stemmen op uw milieuwaarden?

59% 41% 30% 21%

Respondenten konden meer dan één antwoordmogelijkheid kiezen

Het maakt deel uit van het merk om ervoor te 
zorgen dat de producten of de verpakkingen 
recyclebaar worden ontworpen, en dat we het 
volume en het formaat optimaliseren om afval 
en inefficiënt transport te voorkomen.”

“
VERONIKA POUNTCHEVA

GLOBAL DIRECTOR OF CORPORATE RESPONSIBILITY  
METRO AG
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steeds nauwer verbonden met de ervaring 
van e-commerceverpakkingen, die dienst 
doen als een zichtbare en tastbare uiting van 
een retailer. “We zijn voortdurend op zoek 
naar nieuwe manieren om verpakkingen en 
afval te reduceren, te hergebruiken en te 
recyclen en innovaties te ontwikkelen, zowel 
voor de verpakkingen als voor de producten 
die na gebruik worden afgedankt,” zegt 
David Blanchard, Chief R&D Officer bij 
Unilever. 

Hoewel 71% van de leidinggevenden 
gelooft dat klanten bezorgd zijn over de 
impact van verpakkingen op het milieu, 
leggen leidinggevenden vaak niet de link 
tussen de impact van verpakkingen en de 
klantervaring. Tweeënvijftig procent stelt 
dat verpakkingen geen rol spelen in de 
klantervaring. Wanneer ze verpakkingen wel 
koppelen aan de klantervaring, is dat meestal op het vlak van merkperceptie. Slechts 35% koppelt verpakkingen aan de 
hoeveelheid lege ruimte. 

Aangezien het zogenaamde ‘Amazon-effect’ bedrijven dwingt aan de verwachtingen van klanten te voldoen die gecreëerd zijn 
door deze gigantische e-tailer, leveren bedrijven individuele verpakkingen op meerdere locaties en bieden ze gratis levering 
binnen twee dagen of minder. De evenwichtsoefening is de ruimte efficiënt benutten zonder de belangrijkste richtlijn te raken: 
het product ongeschonden en op tijd bij de klant af te leveren. Als het product te goed wordt beschermd, wordt afval gecreëerd. 

“We leveren voortdurend inspanningen om onze leveranciers het meest efficiënte aantal eenheden per doos te laten verzenden, 
om zo golfkartonnen verpakkingsmateriaal te besparen,” vertelt Leah Drill, woordvoerder voor Bed Bath & Beyond, een 
Amerikaanse retailer van huishoudgoederen. “De gerelateerde reductie van karton vertaalt zich in minder trucks en dus ook 

minder brandstofverbruik.” Het optimalisatieprogramma 
“Freight Think/Case Pack” van de retailer streeft ernaar 
meer verpakkingen “met de juiste afmetingen” te 
ontwikkelen. Het bedrijf reduceert ook de grootte van 
verpakkingen en gebruikt minder materiaal om de 
scheepscontainers te optimaliseren. 

De fulf i lment centra gebruiken nu biologisch 
afbreekbare luchtkussens ter vervanging van de 
zwaardere en duurdere papieren vulling, zegt Drill. “We 
hebben machines die golfkartonnen verpakkingen op 
maat maken, die geschikt zijn voor de onregelmatige 
goederen die we dagelijks verzenden. In alle locaties 
werken deze machines dagelijks aan 10% tot 15% van 
alle verpakkingen die we verzenden.” 

Wanneer een doos lege ruimte bevat, wanneer deze 
ontvangen wordt van een leverancier of naar een klant 
wordt verzonden, zijn er onnodig veel materialen en 
resources gebruikt voor het product dat in de doos zit. 

Merkperceptie:  
De algehele zorg die 
wordt besteed aan 
het ontwerp van de 
verpakkingen, het 

gebruik van ruimte, 
materialen, vlot 

openen en uitpak-
ken, en recycling

Merkervaring: 
De voorstelling 
van het product 
in de verpakking, 
merkcommuni-
catie, aanpassing 

op maat

De echte  
of gepercipieerde 

impact van  
het gebruikte  
verpakkings- 
materiaal op  
het milieu

Een combinatie 
van lege  

ruimte en  
verpakkings- 

materiaal 

De hoeveelheid 
lege ruimte  

in de verpakking

Afbeelding 4. Welke aspecten bepalen  
voornamelijk de klantervaring rond uw verpakking?

49% 49% 41% 38% 35%

Luchtkussens PolystyreenPapieren vulling Geen

Afbeelding 5. Welke van deze  
vulmaterialen voor lege ruimte gebruikt u  
in uw e-commerceverpakkingen?

57% 51% 47% 4%

Respondenten konden meer dan één antwoordmogelijkheid kiezen

Respondenten konden meer dan één antwoordmogelijkheid kiezen
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In tegenstelling tot de vooruitstrevende retailers die 
hierboven aan het woord kwamen, lijkt het merendeel 
van de e-commercebedrijven kartonnen dozen met 
standaardafmetingen te gebruiken, die vaak te groot 
zijn, en de lege ruimte op te vullen met verschillende 
soorten materiaal, wat allemaal bijdraagt tot het gebruik 
van te veel verpakkingsmateriaal. De bedrijven die 
deelnamen aan de enquête gebruiken vaak meer dan 
één type om de lege ruimte te vullen en sommige types 
kunnen niet worden gerecycled.

Marks & Spencer ontwikkelt verpakkingen speciaal 
op maat voor het online traject, zodat producten al 
verzendklaar zijn wanneer de order binnenkomt in het magazijn klaar zijn voor vertrek wanneer de bestelling binnenkomt in het 
magazijn op de bestemming. Roger Wright, Head of Technical Packaging in het bedrijf, wijst ook op machines die kartonnen 
dozen op maat maken, afgestemd op het formaat van een specifieke bestelling, bijna zoals 3D-printen voor online retail. De 
bestelling kan op maat verpakt worden en stroomt gewoon door de productielijn. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat we 
van een beperkt aantal formaten kartonnen dozen naar een model op maat gaan,” zegt hij. “Je kunt dat doen met golfkarton, 
in een enigszins andere vorm dan wat de mensen gewend zijn. En golfkarton is één van de meest ecologisch verantwoorde 
materialen.” 

Peapod is een mooi voorbeeld van innovatief denken rond verpakkingen. De Amerikaanse online kruidenier heeft als voordeel dat 
ze de supply chain tot aan de voordeur beheren, waar de chauffeurs van de busjes persoonlijk in contact komen met de klanten.

“Een nieuwe verzend-draagtas helpt ons bestellingen eenvoudiger te verpakken en zorgt ervoor dat we de verpakking tot 17 
keer kunnen hergebruiken,” vertelt Sean O’Keefe, Vice President of Supply Chain Planning and Management bij Peapod. “We 
verbeteren ook het aantal kubieke centimeter in de container en reduceren het aantal tassen en het aantal draagtassen die we 
nodig hebben voor de gemiddelde bestelling. We hebben een verbetering van 10% tot 15% gemerkt in het aantal kubieke 
centimeter in de draagtas zelf.”

Het belang van het aflevermoment, vooral voor een e-commerce pure player wiens merk helemaal draait om de leveringsservice, 
is niet te onderschatten. Maar deze inspanningen om de klantervaring te verbeteren met duurzamere verpakkingen van het juiste 
formaat, mag de retailer niet weerhouden om inspanningen te verrichten op verzendtraject wat voor de kant onzichtbaar blijft - de 
rit van de fabrikant naar de distributiecentra en verkopers. Het is het langste deel van het traject, waarbij het meeste afval wordt 
geproduceerd en onnodige kosten worden gegenereerd.

Lege ruimte elimineren helpt elk bedrijf dat goederen verzendt om aanzienlijke besparingen te genereren, een 
concurrentievoordeel te verkrijgen en tegelijkertijd de impact op het milieu te reduceren. “De business case is duidelijk”, 
zegt Blanchard van Unilever. “Door afval te reduceren, wordt efficiënter gewerkt en worden de kosten verlaagd. Door 
materialen te hergebruiken wordt de levensduur ervan verlengd, wat ertoe bijdraagt om minder kostbare grondstoffen 
te gebruiken. Dankzij recycling kunnen we waardevolle materialen hergebruiken die anders verloren zouden gaan.” 

De hoeveelheid die wereldwijd jaarlijks kan worden bespaard, bedraagt zo’n 40 miljard euro. En dit is gebaseerd op 
een conservatieve schatting van de hoeveelheid lege ruimte, afgeleid van het onderzoek van DS Smith, en niet van 
de resultaten van de enquête van Forbes Insights en DS Smith. Als de leidinggevenden het juist hebben, kunnen 

BUSINESS CASE: BESPARINGEN  
DOOR LEGE RUIMTE TE REDUCEREN

We continually look at new ways to reduce, 
reuse, recycle and recover packaging and 
waste and are developing innovations that 
address both the packaging and product  
that is disposed after use.”

“
DAVID BLANCHARD
CHIEF R&D OFFICER

UNILEVER
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de verzendkosten namelijk nog veel meer 
worden verlaagd.  

Zesenzestig procent van de respondenten 
van de enquête gelooft dat ze minstens 
25% aan verpakk ingskosten kunnen 
b e s p a re n  d o o r  d e  l e g e  r u i m t e  t e 
elimineren. 

Op de vraag welke supply chain factoren 
bedrijven een concurrentievoordeel kunnen 
geven, wordt de efficiëntie van verpakkingen 
het vaakst genoemd (50%). Bovendien 
zijn leidinggevenden ervan overtuigd dat 
verpakkingsinitiatieven hen een voordeel in 
de toeleveringsketen kunnen geven (75% zijn 
“overtuigd” of “zeer overtuigd”). 

P r a k t i j k v o o r b e e l d e n  b e w i j z e n  d a t 
verpakkingen klaar zijn om besparingen op 
te leveren. Wright van Marks & Spencer zegt 
dat het bedrijf 1 miljoen euro heeft bespaard 
in gecombineerde besparingen in logistiek, 
transport en verpakkingen. Producten van 
“Sustainable Living Brands” van Unilever, met 
een gereduceerde impact op het milieu en 
positieve maatschappelijke impact, zijn 50% 
meer gegroeid dan de rest van het portfolio 
en hebben in 2017 60% van de groei van 
Unilever opgeleverd. 

De vraag voor de besluitvormers is hoe ze de 
verpakkingsinitiatieven kunnen financieren 
die de besparingen zullen opleveren. 
Zesendertig procent van de leidinggevenden 
die deelnamen aan de enquête van Forbes 
Insights/DS Smith zegt dat ze hun budget 
voor verpakkingen zeker zullen uitbreiden en 
een derde zegt dat ze dat zullen overwegen. 
In totaal overweegt 68% minstens geld te 
besteden aan deze mogelijkheid.  

S lechts  15% onderkende echter  dat 
deze projecten uiteindelijk gefinancierd konden worden door besparingen in de supply chain. En het hoogste aantal 
respondenten, 45%, geloofde dat besparingen op logistieke kosten een van de prioriteiten is wanneer beslissingen over 
de budgetten worden genomen. Een ironische bevinding gezien, zoals we hebben aangetoond, tientallen miljarden 
euro’s kunnen worden bespaard door de lege ruimte te reduceren. Leidinggevenden moeten de link leggen tussen 
verzendkosten en lege ruimte. Het zou immers moeilijk zijn om een besparing van 24% te onderhandelen met hun 
transporteurs.
Maar het wordt niet eenvoudig om het management te overtuigen. Slechts 39% van de respondenten meent dat 
leidinggevenden in hun organisatie zich bewust zijn van het probleem van lege ruimte. Bijna de helft denkt dat deze 

Afbeelding 7. Hoe bent u van plan de komende 12 maanden 
projecten met betrekking tot verpakkingen te financieren?

Zullen ons budget  
voor verpakkingen  
zeker uitbreiden 

Zullen overwegen om  
ons budget voor verpak-
kingen uit te breiden

Zullen niet investeren  
in verpakkingsprojecten

Zullen overwegen  
te investeren in  
verpakkingsprojecten  
met de bedoeling deze 
kosten te recupereren  
via  toekomstige  
besparingen in  
de supply chain

36%

31%

16%

15%

Afbeelding 6. Wat kan volgens u de 
impact zijn van het reduceren van de lege 
ruimte op uw verpakkingskosten? 

70% of meer

10% tot 24%

Weet ik niet

25% tot 49%

Minder dan 10%

50% tot 69%

9%

32%

22%

8%
4%

25%

Een kostenverlaging van:
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De aantrekkingskracht van The Empty 
Space Economy zit in de uitgebreide 
en onderling verbonden voordelen die 
netjes op hun plaats vallen wanneer 
er minder lucht in de verpakkingen zit. 
Wanneer geld besparen door de lege 
ruimte te elimineren een belangrijk 
drijfveer voor een organisatie wordt, heeft 
dat zonder twijfel een positieve impact op 
het milieu en op de klanttevredenheid, 
ongeacht of dat al dan niet doelstellingen 
zijn. Zoals te zien in Afbeelding 8, zijn 
kostenbesparingen en reduceren van 
de impact op het milieu aan elkaar 
gekoppeld (respectievelijk 73% en 72%).

De managers die deelnamen aan 
de enquête zien een toekomst die 
gedefinieerd wordt door sl imme 
verpakkingen die zowel ‘traceble’ 
als ‘trackable’ zijn (47%) en nieuwe 
ontwerpen van verpakkingen die de lege 
ruimte reduceren (42%). Het bedrijf zelf 
ligt echter aan de basis van deze positieve 
cirkel: duurzaamheid is een doelstelling 
die verantwoordelijke merken beloont 
met aanzienlijke kostenbesparingen. Zoals 
Pountcheva het zegt: “Alles is met elkaar 
verbonden.”

Het goede nieuws is dat we de komende 
12 maanden meer interesse in lege 
ruimte, en acties om deze te reduceren, 
zouden moeten zien, aangezien 
leidinggevenden van plan zijn ervoor te 
zorgen dat de verpakking hun waarden 
weerspiegelt en hierbij hulp zoeken. 
Besparingen door de reductie van lege 
ruimte kunnen uiteindelijk helpen om 
innovatieprojecten te financieren om duurzamere en slimmere verpakkingen te creëren. 

VOORUITBLIK:  
MEER INTERESSE IN VERPAKKINGEN  

Logistieke 
efficiëntie 
verbeteren

Klant- 
tevredenheid 
verbeteren

Kosten- 
besparingen

Merk  
uitbouwen 

Impact  
op het milieu 

reduceren
Verkoop 

uitbreiden 

Afbeelding 8. Welke impact zou het reduceren van de  
hoeveelheid lege ruimte door de gehele supply chain kunnen 
hebben op de volgende maatregelen?

74% 73% 72% 71% 69% 67%

Slimme  
verpakkingen: 
‘traceble’ en 
‘trackable’

Efficiënte  
logistiek zal 

kosten reduceren 

Nieuw  
ontwerp  

zal lege ruimte 
reduceren

Nieuw  
ontwikkelde 
materialen  

zullen milieu- 
vriendelijker 

worden 

Tweede leven: 
herbruikbare 
verpakkingen

Verpakkingen  
op maat:  

afgestemd op 
consumenten

Afbeelding 9.  
Hoe zit u verpakkingen evolueren de komende jaren?

47% 42% 41% 41% 41% 35%

besluitvormers slechts matig interesse tonen in deze kwestie en de potentiële winst voor het bedrijf. Dat betekent 
dat het management van logistiek en verpakkingsafdelingen, en duurzaamheidsfunctionarissen, deze kans aan het 
topmanagement moeten verkopen. Gezien de resultaten van de enquête van Forbes Insights/DS Smith en het onderzoek 
van DS Smith, is de potentie aanzienlijk.

Respondenten die als antwoord gaven “hoge” of “hoogste” impact 

Respondenten konden meer dan één antwoordmogelijkheid kiezen 
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In dit rapport hebben we het verborgen probleem van the Empty Space Economy onthuld, op basis van gegevens die 
onafhankelijk werden verzameld door DS Smith en de schattingen van leidinggevenden die deelnamen aan de enquête van 
Forbes Insights. Dit probleem oplossen zou aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en bedrijven helpen om trouw te blijven 
aan hun waarden op het gebied van duurzaamheid. De gegevens in dit rapport verwijzen naar de volgende oplossingen:  

•  Benodigde investeringen voor innovatieprojecten, zoals slimme verpakkingen en logistiek, kunnen worden 
gefinancierd door lege ruimte te reduceren, besparingen die wereldwijd kunnen oplopen tot 40 miljoen euro. Meer 
budget voor verpakkingsinitiatieven, uit te voeren door 67% van de bedrijven gedurende de komende 12 maanden, 
kan door dergelijke besparingen worden gerecupereerd.  

•  Leidinggevenden in logistieke en verpakkingsafdelingen, evenals duurzaamheidsfunctionarissen, moeten de Empty 
Space Economy bekendmaken bij het topmanagement. Gezien de resultaten van de enquête van Forbes Insights/
DS Smith en het onderzoek van DS Smith, zijn de potentiele voordelen aanzienlijk. Deze initiatieven worden echter 
door onvoldoende leidinggevenden ondersteund in hun bedrijf.  

•  De reductie van lege ruimte moet worden gekoppeld aan de klantervaring, die vorm krijgt als belangrijke 
onderscheidende factor voor concurrentie. Hoe het product is verpakt, beïnvloedt de klanttevredenheid, en dus 
ook de klantenwerving en -binding, en zodoende ook hogere inkomsten. Dit wordt nog niet begrepen, aangezien 
slechts 35% van de leidinggevenden die deelnamen aan de enquête deze factoren koppelt aan de hoeveelheid lege 
ruimte. 

•  De Empty Space Economy moet worden gezien als een integraal deel van de kringloopeconomie van reductie, 
hergebruik en recycling. Tweeënzeventig procent van de leidinggevenden gelooft dat de reductie van lege ruimte 
de impact op het milieu zal reduceren. En toch neemt maar 44% verpakkingen op in de duurzaamheidsdoelstellingen 
en voert slechts 36% audits uit op de lege ruimte bij de verzending van goederen.

Forbes Insights en DS Smith willen graag de volgende leidinggevenden bedanken voor hun tijd en expertise:

• David Blanchard, Chief R&D Officer, Unilever

• Leah Drill, Woordvoerder, Bed Bath & Beyond

• Sean O’Keefe, Vice President, Supply Chain Management, Peapod

• Veronika Pountcheva, Global Director of Corporate Responsibility, Metro AG

• Roger Wright, Head of Technical Packaging, Marks & Spencer

CONCLUSIE

DANKWOORD
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BIJLAGE

CATEGORIE TOTAAL AANTAL 
CONTAINERS BESPARING (%) CATEGORIE BESPAARD (TEU)

Apparaten $3.265.682 23,4% 763.170

Doe-het-zelf $5.227.279 34,8% 1.819.093

Schoeisel $2.207.381 19,7% 434.854

Huishouden $1.738.100 10,2% 177.286

Huishoudtextiel $445.989 23,4% 104.362

Kleine huishoudapparaten $773.167 7,1% 54.972

Speelgoed $902.895 11,0% 99.318

Totaal 14.560.494 TEU-containers

Besparingen 3.454. 055 TEU-containers

CATEGORIE AANTAL VERPAKKINGEN % GEMIDDELDE RUIMTE PER 
VERPAKKING

Kleding/schoeisel 43 18%

Speelgoed 28 52%

Glaswerk 26 64%

Verlichting 24 43%

Keuken/voedsel 24 50%

Kleine huishoudapparaten 28 40%

Boodschappen 17 51%

GEMIDDELDE INKOMENDE LEGE RUIMTE

GEMIDDELDE LEGE RUIMTE E-COMMERCE 

Source: DS Smith Consulting
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