
Verzendzakken  
in een groen jasje
Hoe samenwerken met PostNL  
bijdraagt aan de duurzame ambitie  
van Groenendijk Bedrijfskleding

Een plastic verzendzak? Dat past niet bij de ambitie van Groenendijk Bedrijfskleding om de meest duurzame  
bedrijfskledingleverancier van de Benelux te worden. In de zoektocht naar milieuvriendelijke verzendzakken bleek 
PostNL als winnaar uit de bus te komen. Inmiddels ziet logistiek manager Jan Willem van Laar de samenwerking  
met PostNL steeds meer als een partnership. Hij legt uit hoe dat zo gekomen is. 

Geen gedoe met PostNL als partner
Groenendijk Bedrijfskleding ontzorgt organisaties volledig rondom  
bedrijfskleding. Opvallend is dat Groenendijk als B2B-bedrijf ook naar  
consumenten verstuurt. Voor de bezorging kiezen ze voor PostNL. Jan 
Willem legt uit waarom: ‘PostNL is gewoon beter in het bezorgen bij  
consumenten dan andere partijen. We versturen bijvoorbeeld beveiligings-
kleding. Daarvoor moet je tekenen bij ontvangst. En als de ontvanger niet 
thuis is, gaat het naar een PostNL-punt en niet naar de buren. Die optie 
is heel belangrijk voor onze opdrachtgevers. Daarnaast is de track & trace 
voor een ontvanger duidelijk. En wat ook handig is: we doen nu zaken  
met 1 partij. Voor zakelijke pakketten, consumenten én het buitenland.  
Alles gaat mee op 1 rolcontainer. Geen gedoe, gewoon goed geïntegreerd.’

Groen, groener, Groenendijk
Ook een reden voor de samenwerking is duurzaamheid. Groenendijk 
heeft net als PostNL de ambitie om zo duurzaam mogelijk te opereren. 
Daarom kiezen ze voor verzendzakken van PostNL. Jan Willem vertelt 
hoe die keuze tot stand kwam: ‘We gebruikten plastic verzendzakken  

 
voor kleine orders, zoals een trui of een jas. Maar plastic past natuurlijk 
niet bij onze duurzame ambitie. We vroegen PostNL en een andere  
verpakkingenleverancier om mee te denken over een groen alternatief.  
We vergeleken de opties kritisch op basis van prijs, kwaliteit en  
duurzaamheid. We hebben verschillende verpakkingen uitgebreid getest.  
En de papieren verzendzak van PostNL kwam als winnaar uit de bus.  
Dat verraste ons, dat PostNL die kennis en producten ook in huis had.’

Duurzaam én efficiënt met 30% minder lucht
De duurzaamheid van de verzendzakken gaat verder dan alleen  
materiaalgebruik. Door minder lucht te versturen slaat Groenendijk een  
extra groene slag. Er kunnen zo meer pakketten mee in vrachtwagens  
en bestelbussen. Dat scheelt kilometers en CO2-uitstoot. Jan Willem:  
‘Er kunnen ongeveer 150 verzendzakken in een rolcontainer. Terwijl  
er maar 40 dozen in passen. Dat is echt een uitkomst, helemaal  
in drukke periodes. Je bespaart simpelweg 2/3 van je rolcontainers.  
We versturen dus grofweg 70% minder lucht zo.’

Wil jij ook duurzame verzendzakken aan je assortiment toevoegen?
Kijk op postnl.nl/verpakkingen we bezorgen je meer
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Jan Willem van Laar, Logistiek Manager

http://postnl.nl/verpakkingen


“Onderaan de streep zie ik de  
samenwerking met PostNL echt  

als een partnership. Jullie kunnen  
het complete plaatje bezorgen.”

Jan Willem van Laar, Logistiek Manager 

Het complete plaatje bezorgen
Van soepele bezorging tot aan duurzame verpakkingen en inzet van data. 
Jan Willem prijst de proactieve houding van PostNL. Hij vertelt meer 
over de inzet van data: ‘Hoe we verzendlabels plakken, foute adressen,  
pakketten die niet opgehaald zijn bij PostNL-punten. Die informatie is 
echt waardevol. Daarop verbeteren we continu. Bij de vorige bezorgpartij  
zagen we onze retouren pas toen we ze fysiek terugkregen.

  
Bij PostNL zie ik in een dashboard al wat retour gaat komen. En de  
PostNL-app werkt ook heel goed. Die stuurt onze klanten goede track & 
trace-informatie. Met bijvoorbeeld pushmeldingen dat je pakket klaar-
ligt op een PostNL-punt. Onderaan de streep zie ik de samenwerking 
met PostNL echt als een partnership. Jullie kunnen het complete plaatje  
bezorgen.’
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Over Groenendijk Bedrijfskleding
Groenendijk Bedrijfskleding levert sinds 1997 bedrijfskleding en schoenen en  
persoonlijke beschermingsmiddelen in de gehele Benelux. Vanuit Woerden verzorgt 
Groenendijk alles rondom bedrijfskleding. Van het ontwerp tot de productie, en van  
een interne webshop tot voorraadbeheer en het logistieke traject. Met daarbij de  
ambitie om de meest duurzame bedrijfskledingleverancier van de Benelux te worden.


