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Duurzaamheid bij UPS

We zijn in elk aspect van onze bedrijfsvoering Committed to More™: we helpen 
klanten om het voortouw te nemen met duurzamere oplossingen, bezorgen pakketten 
efficiënter, zorgen over de hele wereld voor meer verbindingen en vinden meer 
manieren om actie te ondernemen en iets terug te kunnen geven.

Verbonden gemeenschappen

350
verzendingen voor humanitaire hulp over 

50 landen gecoördineerd in 2015

110 miljoen
Amerikaanse dollar aan schenkingen 

aan goede doelen in 2015

Wereldwijd meer dan 13,5 miljoen
Amerikaanse dollar voor economische, educatieve en 

leiderschapsondersteuning voor ondervertegenwoordigde 
bevolkingen met beperkte voorzieningen in 2015

Economische vooruitgang

4,7 miljard pakketten
bezorgd in 2015 en zo mensen in meer 

dan 220 landen en regio's met elkaar verbonden 

Gedreven mensen

2,35 miljoen uur vrijwilligerswerk
door UPS-werknemers, hun families en vrienden in 2015

Doelstelling: 20 miljoen uur
vrijwilligerswerk tegen eind 2020

Milieuverantwoordelijkheid

1,6 miljard km
gereden met meer dan 7.200 voertuigen uit onze vloot op 

alternatieve brandstof en geavanceerde technologie sinds 2000

Doelstelling: 15 miljoen bomen
over de hele wereld geplant tegen eind 2020

Meer dan 10 miljoen uur vrijwilligerswerk sinds 2011

Al meer dan 5 miljoen geplant



Duurzamere verzendroutes 
We weten dat veel van onze klanten meer willen verzenden op een milieuvriendelijker manier. We bieden duurzame oplossingen om de 
milieueffecten in verband met de toeleveringsketens te helpen minimaliseren.

1. Analyseren
CO2-effectanalyses helpen de klant het klimaateffect van 
UPS-zendingen te begrijpen. We gebruiken de bevindingen 
om optimalisatietechnieken te kunnen bieden die zorgen 
voor zuinigere voertuigen en minder milieubelasting.

2. Verpakken
Ons ecologisch verantwoorde 
verpakkingsprogramma beloont 
verzenders die zich inzetten 
voor duurzame verpakkingen. 
Verzenders die voldoen aan de 
criteria voor schadepreventie, 
de passende afmetingen en 
verpakkingsmateriaal kunnen 
hieraan deelnemen. We bieden 
tevens een oplossing op het 
gebied van verpakkingen 
waarmee klanten de mogelijkheid 
krijgen om zelf voor ieder 
artikel een doos van passende 
afmetingen te creëren.

3. Verzenden
De CO2-neutrale verzending van UPS is een eenvoudige en voordelige manier om 
de uitstoot van broeikasgassen van verzendingen van elk formaat te verminderen. 
Met de UPS Smart Pickup®-service, kunnen klanten een afhaling plannen 
waardoor onnodige ritten en uitstoot van gassen verminderd worden.

4. Ontvangen
De UPS My Choice®-service stelt klanten in staat om levertijden 
of locaties aan te passen en de UPS Access Point™-locaties 
maken gecentraliseerde afhaling mogelijk. Deze oplossingen 
verhogen het klantgemak en voorkomen onnodige ritten, 
kilometers en uitstoot.

5. Retourneren
We vereenvoudigen 
retourzendingen 
voor klanten en 
consumenten met kant-
en-klare verpakkingen, 
voorgedrukte etiketten 
en meer dan 150.000 
handige aflever- en 
afhaallocaties. De 
oplossingen op het gebied 
van retourlogistiek van 
UPS helpen klanten ook 
bij het recupereren en 
opknappen van producten 
zodat ze opnieuw kunnen 
worden gebruikt. 
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