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Met genoegen leid ik de derde editie van Refuel voor 
u in. Ook deze keer bieden wij, middels dit magazine, 
onze klanten een podium om hun business en relatie met 
Shell te belichten. Bovendien brengen we u graag op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Shell en de 
logistieke sector.

In deze uitgave bieden wij de ruimte aan twee bijzondere 
bedrijven, die recentelijk hebben besloten over te 
stappen naar de euroShell Card: Strukton Worksphere en 
Accenture. Zij lichten toe wat de achtergronden zijn van 
hun overstap naar Shell. Zo vond Strukton in Shell een 
kostencompetitieve leverancier, die kan voorzien in de 
behoefte aan een landelijk dekkend netwerk en kwalitatief 
goede brandstof en service. Bovendien verwacht Strukton 
met Shell FuelSave Diesel te besparen op brandstof, CO2-
emissie én motoronderhoud. 

Accenture laat haar licht schijnen op de vooruitstrevende 
manier waarop dit consultancybedrijf aan ‘Mobility 
Management’ doet en hoe Shell hier op aansluit. Zo 
implementeert Accenture binnenkort een pilot onder 
werknemers met de Shell Mobility Card.

Verder kunt u lezen over euroShell partner Rotie. Recentelijk 
opende Rotie een Shell Truck Diesel Station op het eigen 
terrein. Op deze locatie is ook een Truckwash gevestigd 
die is aangesloten bij het Shell Truckwash-netwerk. Rotie 
maakt actief gebruik van Shell FuelSave Partner. Biodiesel 
Amsterdam, een zusterbedrijf van Rotie, levert jaarlijks 
40.000 ton biodiesel aan Shell.

Het laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, 
onderwerp waar we in deze REFUEL aandacht aan 
besteden, betreft de ontwikkelingen van Shell LNG. In 2014 
en 2015 zal Shell minimaal zeven LNG-stations bouwen 
in Nederland, waarvan de eerste in de zomer van 2014 
open zal gaan! Hiermee toont Shell aan vol in te zetten op 
deze schonere en kostencompetitieve brandstof, waarvan 
zij verwacht dat deze in de toekomst een belangrijke rol 
gaat spelen in het zwaar wegtransport

Ik wens u veel leesplezier!

Robert Springer
SALES MANAGER NEDERLAND

 
Neem voor meer informatie over Shell-producten en -diensten 
contact op met uw accountmanager of ons Customer Service Center 
(CSC). Het telefoonnummer van Shell CSC is: 0900 202 2730.

Robert Springer

WOORD VOORAF
LENTE 2014
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Aan de totstandkoming van REFUEL is met veel zorg en aandacht gewerkt, 
om ervoor te zorgen dat de artikelen en andere informatie in dit magazine 
zo actueel en accuraat mogelijk zijn. Ondanks deze grote mate van 
zorgvuldighed accepteert Shell geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies 
in deze uitgave.

Heiko Tit 
Inhoudelijk redacteur

Richard Groot 
Kormelink 
Eindredacteur

GRAAG UW REACTIE 
 
Uw feedback en suggesties zijn 
altijd welkom. Uw bericht kunt u 
sturen naar onderstaand e-mailadres: 
SNV-CommercialFleet@shell.com 
Webadres: www.shell.nl/refuel

NIEUWS IN HET KORT
JAN DE RIJK LOGISTICS 
CONTINUEERT SAMENWERKING

Eind 2013 sloten Jan de Rijk Logistics en Shell een nieuwe 

meerjarenoverenkomst. De contractondertekening bestendigt een 

samenwerking die ruim veertig jaar geleden is gestart. 

Dhr Jan de Rijk licht het besluit als volgt toe: “Shell is ons in al die 

jaren dat we samenwerken uitstekend van dienst geweest, in goede en 

slechte tijden. Een partner die begrijpt wat voor ons de uitdagingen zijn, 

zowel op operationeel als op managementgebied. Met de verlenging 

van de overeenkomst zijn we verzekerd van een optimaal Europees 

dekkend netwerk en uitstekende services, zoals voor tolbetalingen, btw- 

en accijnsteruggaven en uitgebreide managementrapportages.”

Jan de Rijk Logistics is één van de voornaamste aanbieders van 

geïntegreerde logistieke diensten in Europa. “We zijn blij dat een 

zo vooruitstrevend bedrijf als Jan de Rijk Logistics na een uitgebreid 

tendertraject voor Shell heeft gekozen: mooier kan een klant je 

inspanningen niet belonen”, aldus Sales Manager Robert Springer 

van Shell.

5000e VOERTUIG GEREGISTREERD 
BIJ SHELL TRUCKWASH

Shell Truckwash is vorig jaar september geïntroduceerd. Het initiatief 

slaat aan: onlangs werd er voor de 5000e keer een voertuig toegevoegd 

aan de Shell Truckwash-database: een bedrijfswagen van Volker Stevin 

Materiaalbeheer. Een mooie mijlpaal. Maar geen reden om op de lauweren 

te rusten: het aanbod wordt continu uitgebreid en verbeterd. Zo is het sinds 

kort mogelijk om met de euroShell Card tanks te laten reinigen. Dat is nu al 

mogelijk op tien locaties in Nederland en België, onder andere voor reiniging 

van tanks met chemische producten, voedsel en speciale bulk.

Het netwerk van Shell Truckwash wordt almaar uitgebreid en telt 
binnenkort meer dan 100 locaties in Nederland, België en Duitsland. 
Nieuw is ook het economy-netwerk, exclusief voor euroShell-klanten. 
Op locaties van dit netwerk profiteren zij van extra korting in het 
segment ‘zware voertuigen’. Op bijna 40 Shell Truckwash-locaties 
wordt deze korting geboden.

Kijk voor truckwash-locaties in Nederland, België en 
Duitsland, inclusief de economy- en de tankcleaning-locaties, op 
www.shell.nl/truckwash.
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FOCUS OP CO2-REDUCTIE 
Danny Looijmans, inkoopmanager bij 
Strukton Worksphere, vertelt hoe beoogde 
brandstof- en CO2-besparing, netwerk en 
Shell Card Online meewogen in de keuze 
voor de euroShell Card.

SIMADAN GROEP SLUIT  
DE CIRKEL 
Simadan Holding beheert de inzameling en 
verwerking van gebruikte oliën tot biodiesel, onder 
andere voor Shell. Daarnaast hebben ze hun eigen 
Shell Truck Diesel Station, Truckwash-locatie en 
gebruiken ze Shell FuelSave Partner.

FLEXIBILITEIT IN MOBILITEIT 
Accenture is een vooruitstrevend bedrijf op 
het gebied van mobiliteitsbeleid. MyMobility 
Manager Annemarie Vanhommerig vertelt hoe 
Shell daarbij kan helpen.

LNG VOOR HET 
WEGTRANSPORT 
Shell zet in op de ontwikkeling van LNG als 
schoner dieselalternatief. In Nederland openen er 
komende jaren minimaal 7 LNG-stations , terwijl 
Prelude FLNG ’s werelds grootste drijvende LNG-
fabriek wordt. 

shell fuelsave diesel wordt 
lean & green solution

Woensdag 26 maart werden in de Amsterdam RAI, tijdens Intertraffic, 

de nieuwe Lean & Green Solutions aangekondigd. Een van de winnaars was 

Shell FuelSave Diesel. Een Lean & Green Solution draagt aantoonbaar bij aan 

reductie van CO2-uitstoot (‘Green’) én aan kostenbesparing (‘Lean’). 

Op basis van testresultaten en testimonials van tevreden klanten, werd 

Shell FuelSave Diesel een Solution, aangezien tot 3% brandstofbesparing 

mogelijk is ten opzichte van gewone diesel zonder additieven. De 

gerealiseerde brandstofbesparing levert ook CO2-reductie op.

Namens Shell nam Melanie Zeeuw van der Laan, Business 

Development Manager Commercial Fuels, de oorkonde in ontvangst: ‘Wij 

zijn erg enthousiast over de erkenning dat onze Shell FuelSave brandstof 

goed past binnen de doelen van het Lean & Green-programma, omdat 

onze klanten daardoor erkenning krijgen voor hun inzet voor het milieu, en 

Shell zelf natuurlijk ook.’

shell-noviteiten op 
transport compleet

16.330 bezoekers. 275 exposanten. 18.000 m2  beursoppervlak. Enkele 

kengetallen van Transport Compleet, de vakbeurs die van 18 tot en met 20 

maart 2014 gehouden werd in Hardenberg. Shell was hier prominent aanwezig 

en ontving gasten in een royale, drukbezochte stand.

De beurs bood onder meer gelegenheid om gasten uitleg te 

geven over de vele voordelen van de euroShell Card en recente 

innovaties. Gespreksitems waren onder meer de nieuwste versie van de 

managementinformatietool Shell Card Online en het voorkomen van 

fraude door de geavanceerde veiligheidsfuncties van de euroShell Card.

Bezoekers die meer wilden weten over Shell FuelSave Partner werden 

bijgepraat over het brandstofmanagementsysteem. Verder werd de 

werking van de nieuwe Fuel Sensoren gedemonstreerd met behulp van 

een simulator. Met het nieuwe systeem is het mogelijk om brandstofniveaus 

accurater en responsiever te monitoren. Een aandachttrekker op de stand 

was de maquette van het LNG-station dat in de Rotterdamse Waalhaven 

gerealiseerd wordt. Veel belangstelling was er ook voor de vele voordelen 

van LNG. Mede door de diverse LNG-investeringen van Shell is een 

meer grootschalige toepassing van LNG in de komende jaren een reële 

verwachting. Zie ook het artikel over LNG op pagina 10.

De Shell-stand op Transport Compleet Hardenberg trok volop aandacht
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“CO2-UITSTOOT IEDER JAAR 2% LAGER 
DAN IN HET JAAR ERVOOR.”

FOCUS OP 
CO2-REDUCTIE
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IK HOOR VAN ONZE 
WAGENPARKBEHEERDERS DAT 
ZE GECHARMEERD ZIJN VAN 
SHELL CARD ONLINE.

Dagelijks zijn er veel auto’s van bouw- en installatieondernemingen op de weg. 
Dat is bij Strukton niet anders. De keuze van wagenparkgerelateerde contractpartners 
en de inrichting van het wagenparkbeheer zijn derhalve aspecten waar goed 
naar gekeken moet worden. Zeker ook vanuit duurzaamheidsoogpunt. Want 
CO2-reductie is een hot item in de bouw- en installatiesector, waarmee een 
onderneming zich kan onderscheiden. Over deze en andere zaken spraken we met 
Contractmanager Inkoop Danny Looijmans van Strukton Worksphere.

Strukton is een grote naam in de 
bouwsector, onder meer op het gebied 
van droge en natte infrastructuur. Struk-
ton weet ook alles van gebouwen en de 
daarmee verbonden techniek. Dit is het 
werkterrein van Strukton Worksphere. 
“Wij realiseren en faciliteren techniek en 
gebouwen”, zo vat Danny Looijmans het 
bondig samen. “Wij denken verder dan 
het gebouw alleen”, voegt hij eraan toe.                    
“Beyond Building noemen we dat.”

STANDAARDISATIE
Duizenden voertuigen van Strukton leggen 
miljoenen kilometers af ten behoeve van 
de zorg voor alle projecten die aan het 
bedrijf zijn toevertrouwd. Betrouwbaarheid 
en efficiëntie van mobiliteit en logistiek 
zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering. En 
de derde component, die daarbij steeds 
meer aan belang wint, is duurzaamheid; 
denk met name aan reductie van CO2-
uitstoot. Contractmanager Inkoop Danny 
Looijmans kreeg als projectleider de taak 
om een tender uit te voeren voor het 
wagenpark  van Antea Group, Centric en 
Strukton en te komen tot een optimalisatie 
van de leasecontracten. Strukton streeft 
ernaar voor auto’s met een grijs kenteken 
het aantal automerken terug te brengen 
tot twee, afgezien van de leveranciers 
van een beperkt aantal specialistische 
voertuigen. Standaardisatie was en is 
het sleutelwoord. “Naast de reductie van 
CO2-uitstoot is dat ook de reden dat we 
uitsluitend dieselauto’s leasen.”

CO2-PRESTATIELADDER
Duurzaamheid is een speerpunt 
binnen de gehele organisatie. Met een 
doordacht wagenparkbeleid en -beheer 
valt veel te winnen. Strukton heeft zich 
gecommitteerd aan een structurele 
emissiereductie. Aan de hand van de 

CO2-Prestatieladder verlaagt het bedrijf 
de CO2-uitstoot ieder jaar met 2% ten 
opzichte van het jaar ervoor.  “Een van 
de manieren om dat te realiseren, is het 
gewicht van onze onderhoudsauto’s terug 
te brengen. Voor de accommodatie van 
apparatuur en gereedschappen worden 
stalen constructies gebruikt in de auto’s. 
Staal vervangen we door aluminium, 
dat veel lichter is. Het brandstofgebruik 
gaat erdoor omlaag, evenals de CO2-
uitstoot. Vermindering van CO2-emissie, 
helpt ons bij aanbestedingen. Want niet 
alleen duurzaamheidsoplossingen 
voor aanbestede projecten, maar ook 
het duurzaam opereren van je eigen 
bedrijf, verhogen de kans op gunning 
bij aanbestedingen.”

VASTE HOGE KORTING
In het kader van het herziene 
mobiliteitsbeleid werd ook gekeken naar 
de tankpas. Er werd besloten om voor 
een merkgebonden tankpas te kiezen. 
“Het netwerk van tankstations is dan heel 
belangrijk: we zijn immers actief in heel 
Nederland. Welbeschouwd komt dan 
alleen Shell in aanmerking. Berijders 
zullen even moeten wennen aan de 
overgang van een universele pas naar 
de euroShell Card. Maar daar staan 
voordelen tegenover. Zo kunnen ze nu  
ook tanken bij stations aan de snelweg   
en Air Miles sparen.” 

De prijs is natúúrlijk altijd een issue. 
“Voordeel van een merkgebonden 
tankpas is de vaste hoge korting op de 
literprijs. Daar hebben we met Shell goede 
afspraken over gemaakt.” Daarnaast 
rekent hij erop dat de keuze voor FuelSave 
brandstof van Shell een positief effect heeft 
op de verbruikskosten.  “De verwachting 
is dat we dankzij Shell FuelSave Diesel 

brandstof besparen, wat ook voor de 
CO2-reductie van belang is.” De komende 
maanden monitort hij de reële besparing, 
onder het motto ‘meten is weten’.

Kwaliteitsbrandstoffen verlagen ook 
de onderhoudskosten. Hoewel minder 
makkelijk meetbaar, zal dit ook bijdragen 
aan een gunstig totaalplaatje. “Verder 
hoor ik van onze wagenparkbeheerders 
dat ze gecharmeerd zijn van Shell 
Card Online, de online tool voor 
brandstofkaartmanagement. Met dit 
systeem hebben ze meer stuurmiddelen 
om berijders te begeleiden en een efficiënt 
rijgedrag te bevorderen.” 

SHELL GTL FUEL
Pratend over Shell FuelSave kwam ook 
Shell GTL Fuel (gas-to-liquid) aan de 
orde: de schone vloeibare brandstof 
die afgeleid is van aardgas. Een eerste 
toepassing van Shell GTL Fuel waar Danny 
Looijmans aan denkt, is gebruik van 
Shell GTL Fuel als alternatieve brandstof 
voor dieselaangedreven aggregaten op 
bouwplaatsen. “Kan interessant zijn.” Op 
een ander moment wil hij daar weleens 
over doorpraten. Wellicht is de uitkomst 
van dat gesprek een aanleiding om in een 
van de volgende uitgaven van Refuel terug 
te komen op dit onderwerp.
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Voor een duurzamer bestaan is het van 
belang dat we de producten die we 
gebruiken in het dagelijkse leven zoveel 
mogelijk opnemen in een kringloop. De 
Simadan Groep brengt dit streven in 
praktijk. Van voedselafval tot elektriciteit 
uit het stopcontact. En van gebruikt 
frituurvet tot biobrandstof: onder andere 
verkrijgbaar bij het eigen Shell Truck 
Diesel-station van de Simadan Groep. 
Waarmee de kringloop gesloten is.

Rotie is onderdeel van de Simadan 
Holding. Het bedrijf is gevestigd op de 
Greenmills-site: het dit jaar geopende, 
ultramoderne verwerkings- en produc-
tiecomplex in het havengebied van 
Amsterdam. Gastheer is Arie Sneeuw, 
die verantwoordelijk is voor de plan-
ning en logistiek van de bulkstromen, 
en tevens voor de toegangscontrole 
en Truckport-activiteiten. Tijdens de 
rondleiding die hij verzorgt voor de 
Refuel-gasten geeft hij in woord en 
gebaar blijk van een passie voor zijn 
werk en trots op de dit jaar opge-
leverde verwerkingsfaciliteiten.

ONDERDEEL SHELL 
TRUCKWASH
Voor het functioneren van de 
installaties, is een goede logistiek van 
levensbelang: de goederenstromen op 
het bedrijfsterrein en in de fabrieken, 
maar ook de aanvoer van alle 
goederen. Dankzij een doordacht 
logistiek proces is er een constante 
aanvoer van producten voor de 
‘voeding’ van de installaties. Deels 
wordt dat gedaan met de eigen vloot 
van circa negentig voertuigen. Ze 
kunnen van Shell FuelSave Diesel 
worden voorzien bij de eigen STD, 
direct tegenover het fabrieksterrein. 
Hier is ook Cleaning  Services 
Amsterdam (CSA) gevestigd, met 

SIMADAN GROEP
SLUIT DE CIRKEL 15%

“MET COACHING OP

BRANDSTOFBESPARING.”

WEG 
NAAR

De Greenmills-site, thuishaven van de Simadan Holding
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voorzieningen voor tankcleaning 
en truckwash. CSA is aangesloten 
bij Shell Truckwash, dat is opgezet 
in samenwerking met ‘Alles voor je 
Truck’, een landelijk truckwash-netwerk 
waar afgerekend kan worden met de 
euroShell Card. Chauffeurs kunnen hier 
ook ‘bijtanken’, zij kunnen terecht bij het 
sfeervolle restaurant Truckstop La Cantina. 

SHELL GROOTSTE AFNEMER 
BIODIESEL
Rotie en de andere bedrijven op de 
Greenmills-site vormen een geïntegreerd 
geheel. Op het bedrijfsterrein staat 
een grote bioraffinaderij, Biodiesel 
Amsterdam, die jaarlijks zo’n 100.000 
ton biodiesel produceert. Deze ‘tweede 
generatie biodiesel’ reduceert de CO2-
uitstoot met 80-90%. De biodiesel wordt 
gemengd met diesel die verkregen is uit 
aardolie. De verplichte bijmenging in 
Nederland is maximaal 7%. Shell is de 
grootste afnemer van de bioraffinaderij.    
Op het bedrijfsterrein is ook 
Tankstorage Amsterdam gevestigd, een 
onafhankelijk tankopslagbedrijf voor 
biodiesel, eetbare oliën en vetten.      

Naast de bioraffinaderij staat de grote 
productiehal van Rotie. Hier worden 
ingezameld frituurvet en oliën verwerkt 
tot grondstof voor de biodieselfabriek. 
In de hal wordt ook organisch afval 
van restaurants en de voedingsindustrie 
omgezet in grondstof voor de 
naastgelegen vergistingsinstallatie 
van Orgaworld (onderdeel van de 
Shanks Groep). Naast genoemde 
bedrijven, is eveneens Noba Vital 
Lipids gevestigd op het terrein: een 
producent van energierijke vetproducten 
voor de diervoederindustrie. Hoewel 
alle faciliteiten nog maar pas in 
bedrijf zijn, is een grote uitbreiding 
al aangekondigd. Simadan Holding 
investeert 65 miljoen euro in een 
nieuwe biodieselfabriek op een 
aangrenzend kavel. Deze fabriek 
gaat 150.000 ton biodiesel per jaar 
produceren. De investering omvat ook 
een glycerine-distillatiefabriek, met 
een jaarlijkse productiecapaciteit van 
50.000 ton farmaceutische kwaliteit 
bio-glycerine. Het grootste ecologische 
complex voor hernieuwbare 
brandstoffen in Europa krijgt met 
uitbreiding nog meer schaalgrootte.

WERKEN AAN 15% 
BRANDSTOFREDUCTIE
De samenwerking van Shell en Rotie 
bestaat inmiddels zo’n anderhalf 
jaar. Bij de keuze voor Shell speelde 
uiteraard de prijs een rol. “Zeker 
in de huidige markt is prijs heel 
belangrijk”, beaamt Arie Sneeuw. 
Maar kwaliteit van de producten en 
de dienstverlening wogen eveneens 
zwaar mee: “Servicegerichte 
dienstverlening, meedenken met 
de klant, daar is Shell heel goed 
in.” Arie Sneeuw is enthousiast 
over het Shell FuelSave Partner 
brandstofmanagementsysteem.“ 
Alle voertuigen zijn voorzien van 
een Shell FuelSave Partner-box, 
de On-Board Unit. “Direct na 
inbouwen realiseerden we een 
brandstofbesparing van vijf tot zes 
procent. Met wat extra coaching 
kwamen we tot acht à negen procent. 
Onze doelstelling is vijftien procent 
reductie. We beseffen dat er na de 
eerste ‘quick wins’ extra inspanning 
nodig is voor de laatste, ‘moeilijke’ 
besparingsprocenten. Daarom 
hebben we een Shell FuelSave 
Partner-coach aangesteld die onze 
chauffeurs intensief begeleidt. We 
kijken met name naar het rijgedrag. 
Vooral bij jonge chauffeurs is daar 
nog winst te behalen. Je hebt daar 
een goede tool voor nodig. Onze 
ervaring is dat het Shell FuelSave 
Partner-systeem een prima instrument 
is om écht te besparen.”

WE HEBBEN EEN SHELL 
FUELSAVE PARTNER-COACH 
AANGESTELD DIE ONZE 
CHAUFFEURS INTENSIEF 
GAAT BEGELEIDEN.

Een nieuwe lading gebruikt frituurvet wordt afgeleverd

Arie Sneeuw en Shell Account Manager Hans Geene voor het nieuwe Shell Truck 
Diesel Station op het terrein van Rotie
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FLEXIBILITEIT 
IN MOBILITEIT
ACCENTURE’S MOBILITEITSBELEID IS EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN HET HR-BELEID.

Accenture is een grote naam in 
de consultancy-wereld en behoort 
wereldwijd tot de top. Accenture 
adviseert ook in Nederland 
gerenommeerde bedrijven en 
overheden. Onder het motto ‘walk 
the talk’ brengt Accenture zelf 
innovatieve concepten in praktijk. 
Zo loopt het bedrijf voorop met 
een eigentijds mobilitybeleid 
en onderzoekt het continu de 
mogelijkheden dit beleid verder      
te verbeteren.

Voor een bezoek aan Accenture reist 
Refuel af naar het Ito-gebouw, op de 
Zuidas in Amsterdam. Gesprekspartner 
is Annemarie Vanhommerig. In haar rol 
als MyMobility Lead geeft zij leiding 
aan het mobilityteam van Accenture. 
Voor ze van wal steekt, licht ze toe 
dat mobility al geruime tijd een 
speerpunt is van het bedrijfsbeleid. De 
samenwerking met Shell is van recente 
datum. Voor twee producten van 
Shell, de euroShell Card en de Shell 
Mobility Card, zijn pilots opgezet om 
te onderzoeken of ze aansluiten op het 
mobiliteitsbeleid van Accenture.

MOBILITEITSBUDGET
“Onze consultants zijn veel onderweg”, 
zegt Annemarie Vanhommerig. 
“Voor de ene opdracht gaan ze naar 
Zeeland, op een ander moment zijn 
ze actief in hartje Amsterdam. In 
ons mobilititeitsbeleid staan daarom 
flexibiliteit en keuzevrijheid centraal. 
Dat past ook bij onze organisatie: we 
hebben een jonge generatie mensen in 
dienst die het belangrijk vindt om zelf 
keuzes te maken. Daarom bieden we 
al een hele tijd een mobiliteitsbudget 
aan. Dat hebben we al een aantal 
jaren, daarin waren we een voorloper. 
In onze adviezen moedigen wij onze 

klanten aan om voorop te lopen 
en ondersteunen hen daarin. Zeker 
vanuit deze optiek  is het logisch 
en vanzelfsprekend dat je zelf ook 
vooruitstrevend bent in het toepassen 
van innoverende concepten.”

NOG AANTREKKELIJKER
“Onze fleet bestaat uit zo’n 2.000 
leaseauto’s en we hebben circa 
300 budgetgebruikers”, vertelt 
Vanhommerig. “Deze aantallen 
veranderen niet zoveel, wel de mensen 
die er gebruik van maken. Het aardige 
van onze regeling is dat je elke drie 
maanden kunt switchen. Medewerkers 
kunnen zo altijd de mobiliteitsoplossing 
kiezen, die het beste bij hun 
werksituatie en behoeften past. Shell 
Mobility sluit hier goed op aan. Een 
geïntegreerde oplossing die Shell biedt 
met de euroShell Card en Shell Mobility 
is een aantrekkelijke optie waar we 
graag ervaring mee opdoen.”

ONDERDEEL HR-BELEID
Accenture’s mobiliteitsbeleid is een 
wezenlijk onderdeel van het HR-
beleid. Vanhommerig: “We vragen 
veel van medewerkers, maar we 
bieden ook veel om hen te behouden.            

REFUEL_Netherlands_S14.indd   8 02/05/2014   13:58

WE HEBBEN EEN 
JONGE GENERATIE 
MENSEN IN DIENST 
DIE HET BELANGRIJK 
VINDT OM ZELF 
KEUZES TE MAKEN.
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Attractieve mobility-oplossingen 
helpen daarbij.” Met het oog hierop 
is een cafetariamodel ontwikkeld: 
“Het mobiliteitsbudget geeft je  veel 
vrijheid. Voor het resterende budget 
kun je zelf een bestemming kiezen. 
Je kunt het fiscaal vriendelijk inzetten 
om vakantie-uren te kopen, gebruiken 
ter aanvulling van je pensioen of 
laten uitkeren.” De administratieve 
en financiële afhandeling moet dan 
wel heel betrouwbaar zijn: “Je hebt 
het over de portemonnee van de 

medewerker, daarom kijken we door 
een  vergrootglas naar alle processen. 
Medewerkers moeten erop kunnen 
vertrouwen dat alles vlekkeloos 
verloopt.” 

ONDERSCHEIDEND
Samen met Shell wordt ook 
gekeken hoe Shell Mobility nog 
meer geoptimaliseerd kan worden: 
“Mijn hoop en verwachting is dat 
Shell Mobility onderscheidend 

is ten opzichte van andere 
mobiliteitskaarten. Denk aan 
rapportages, intelligente checks en het 
klantspecifiek maken van de kaarten. 
Wij willen daar vanuit onze expertise 
en ervaring ook aan bijdragen. 
Omdat Shell Mobility een nieuw 
product is en wij een van de eerste 
gebruikers zijn, hebben we regelmatig 
brainstormsessies. Zo kun je samen 
werken aan een nog beter product. 
Een bijzondere en interessante manier 
van samenwerken.”
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LNG
EERSTE EUROPESE LNG-STATION VAN SHELL DEZE ZOMER GEOPEND

SHELL BEHEERST ALS 
ENIGE BEDRIJF IN DE 
WERELD DE GEHELE 
PRODUCTIELIJN VAN LNG.

VOOR HET WEGTRANSPORT
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In 2050 moet de uitstoot van CO2 
met zestig procent zijn verminderd 
(in vergelijking met 1990). In 
een recent rapport van TNO, CE 
Delft en ECN wordt Liquefied 
Natural Gas (LNG) aanbevolen als 
belangrijke alternatieve brandstof 
voor de transportsector. Shell 
faciliteert de overstap naar LNG. 
Eén van de investeringen betreft 
de stations waar LNG verkrijgbaar 
is. Het Truck Diesel Station in 
Rotterdam Waalhaven is het eerste 
Europese LNG-station van Shell. 
Het station wordt deze zomer in 
gebruik genomen. 

’S WERELDS GROOTSTE SCHIP

Shell beheerst als enige bedrijf in de 
wereld de gehele productielijn van 
LNG en in deze gehele lijn worden 
innovaties doorgevoerd. Zo is eind 
2013 in Geoje, Zuid-Korea, de Prelude 
FLNG te water gelaten. Met afmetingen 
van 488 m lang, 74 m breed en 93 m 
hoog is de Prelude het grootste schip 
ter wereld. Het is een megaproject van 
Shell, gericht op het winnen van gas 
voor de kust van Noord-West Australië 
en directe omzetting in LNG. Door 
het ter plekke vloeibaar te maken, kan 
het gas eenvoudig getransporteerd 
worden, waardoor er geen 
pijpleidingen nodig zijn. Bijzonder aan 
de Prelude is de innovatieve boortoren, 
die verankerd is aan de zeebodem en 
los van het moederschip kan bewegen. 
Door deze constructie kan het schip 
zelfs cyclonen van de zwaarste 
categorie weerstaan. In 2017 zal de 
Prelude volledig operationeel zijn en, 
naar verwachting, zo’n 3,6 miljoen ton 
LNG per jaar gaan produceren.

Illustratie van de Prelude FLNG, het drijvende LNG-platform dat in 2017 geheel operationeel zal zijn

Een van de alternatieve brandstoffen 
waarin Shell investeert is LNG: aardgas, 
dat tot -160 °C is afgekoeld, waardoor het 
vloeibaar en 600 keer gecomprimeerd 
wordt. LNG is daardoor makkelijker te 
transporteren en te gebruiken als brandstof 
voor voertuigen. Aardgas is bovendien 
nog ruim voorradig en verbrandt veel 
schoner dan brandstoffen uit aardolie. Zo 
kan LNG tot 20% CO2-reductie opleveren. 

SCHOON EN 
KOSTENCOMPETITIEF
Shell ziet LNG als een oplossing voor 
zwaar goederentransport en scheepvaart. 
Met de toepassing van LNG loopt Shell 
zelf voorop. In april 2013 werd het eerste 
binnenvaartschip dat voor 100% op LNG 
vaart gelanceerd: de Greenstream. Tevens 
investeert Shell in een netwerk aan LNG-
stations voor de wegtransportsector: in 
2014 en 2015 komen er minimaal zeven 
in Nederland. Hiermee wil Shell LNG als 

schonere en kostencompetitieve brandstof 
voor wegtransport in de markt zetten.

EERSTE LNG-STATION: 
ROTTERDAM WAALHAVEN
Recent is in Rotterdam Waalhaven de 
bouw gestart van het eerste van een 
aantal LNG-stations. Naar verwachting 
wordt het station in juli opgeleverd. Het 
station in Rotterdam Waalhaven is het 
eerste Europese Shell-station dat LNG 
verkoopt. Bovendien is daarnaast het 
eerste station in de wereld, waar zowel 
LNG als Shell GTL Fuel beschikbaar 
zijn. Een mooi resultaat van de 
continue investering die Shell doet                        
in brandstofinnovatie.

Impressie van het eerste LNG-station in Rotterdam Waalhaven
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■ Tot aan 20% reductie van well-to-wheel CO2-emissies*
■ Lagere totale cost-of-ownership 
■ Tot aan 50% geluidsvermindering ten opzichte van dieselmotoren**
■ Binnenkort beschikbaar op diverse Shell Stations in Nederland

*  CO2 houdt in CO2-equivalenten, waaronder de volgende broeikasgassen: CO2, methaan and N20. 
Reductie wordt gemeten in well-to-wheel-emissies van zware voertuigen (>3,5 ton). 

** Enkel bij toepassing van Otto-motoren in zware voertuigen.

ONDERVIND VANDAAG AL HET VOORDEEL 
VAN DE BRANDSTOF VAN MORGEN

TOMORROW’S FUEL TODAY
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