
   

 
Notulen samenwerking Shareship – Participatie 
Samen voor CO2-reductie in de scheepvaart 
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Inleiding 
Dit document betreft notulen over de deelname aan sector- en keteninitiatieven door Mineralis voor 
invalshoek D. participatie van de CO2-prestatialadder niveau 3. Hierbij gaat het om een 
samenwerking met Shareship. In deze notulen staat beschreven wat er is besproken tijdens het 
overleg en wat de vervolgafspraken zullen zijn.  
 
Wat is Shareship? 
Shareship is een platform die verladers, schippers en andere bedrijven in contact met elkaar laat 
komen om zo geautomatiseerd efficiënter om te gaan met lege vrachtschepen. Shareship vertaalt 
alle data die door schippers, verladers en bevrachters wordt aangeleverd aan de hand van een 
computergestuurd programma naar de meest ideale planning en zorgt zo voor een hogere bezetting 
van binnenvaartschepen. Door slim te plannen is het voor schippers mogelijk om meer ladingen te 
vervoeren. Verladers kunnen de aangeboden scheepscapaciteit beter benutten en zo hun kosten 
verlagen. Bevrachters worden flexibeler. Bovendien ontzorgd Shareship alle partijen en vermindert 
de CO₂-uitstoot aanzienlijk, doordat schepen efficiënter worden ingezet. 
  

Omschrijving van de website van shareship.  
Wij zien het vaak: Nadat een schip een lading heeft gelost, varen ze vaak lange afstanden 
onnodig leeg. Dat hoeft niet! Want vaak komen ze langs een locatie waar een lading wacht 
om vervoerd te worden. Deze schepen kunnen die lading eenvoudig meenemen. Maar dat 
gebeurt vaak niet. Er komen dan schepen van ver weg om die lading op te halen. 

 
Hoe meer partijen samen werken met Shareship, hoe beter het programma werkt. Bij de meest 
optimale omstandigheden zou het volgens Shareship zelfs 5000 ton Co2 uitstoot per jaar besparen.  
 
 
Halen en brengen van kennis 
Door de samenwerking aan te gaan met Mineralis kan het systeem van Shareship nog optimaler 
worden afgesteld doordat Mineralis kennis en ervaring mee kan brengen over de scheepvaart uit de 
praktijk. Shareship merkt dat zij niet altijd deze ervaring uit de praktijk bezitten en dus graag samen 
werken met Mineralis om deze kennis uit te wisselen.  
 
De kennis die Mineralis in kan brengen is ontzettend belangrijk voor Shareship. Zonder dus danige 
kennis zal het systeem nooit uit kunnen groeien tot zijn ware potentie die de gehele binnenvaart 
voor Co2 reductie kan gaan zorgen.  
 
 



   

Werkgroep 
De gesprekken die gevoerd zullen worden zullen worden beschouwd als een werkgroep. Het is de 
bedoeling dat er verschillende momenten ingepland gaan worden waarop Mineralis en Shareship 
samen gaan zitten om vervolg stappen te ondernemen. Deze gesprekken zullen voornamelijk gaan 
over ervaring omtrent het systeem en het creëren van nieuwe en verbeterde functies. Het zou de 
meest optimale situatie zijn als tijdens deze gesprekken meerder verschillende invalshoeken belicht 
kunnen worden. Dit zou kunnen gebeuren door meer partijen aan tafel te laten zitten. Hierbij gaat 
het onder anderen om schippers, verladers en bevrachters. Het vinden van deze partijen zal in de 
loop van het jaar worden opgepakt.  
 
Planning voor komend jaar 
 

Wat Wie Wanneer 

Tweede bijeenkomst Mineralis, Shareship, 
Eventuele derden 

Medio september 2018 

Derde bijeenkomst Mineralis, Shareship, 
Eventuele derden 

Medio januari 2019 

 
 
 
Bovenstaande is besproken door de directie in mei 2018. 
 
 
 
 


