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Voor u ligt de tweede  uitgave van REFUEL. Het is mij een 
genoegen om dit nieuwe nummer voor u in te leiden. 

Ook in deze uitgave laten we graag klanten aan het 
woord. U leest onder meer wat de argumenten waren van 
Peter Appel en Koninklijke BAM om voor Shell te kiezen. 

Klanten zijn eveneens enthousiast over het Shell FuelSave 
Partner brandstofmanagementsysteem. Veel voertuigen zijn 
al uitgerust met Shell FuelSave Partner-apparatuur: onlangs 
werd bij CB (voorheen Centraal Boekhuis) de 5000e 
box geinstalleerd. Lees ook hoe u met ons additionele 
trainingsprogramma uw brandstofverbruik verder kunt 
verbeteren.

In REFUEL delen we ook met u de continue investeringen 
en innovaties waar Shell aan werkt. Zo hebben we nieuws 
over Shell GTL Fuel. Wellicht ook voor u een interessant 
alternatief. Shell GTL Fuel als flexibele vervanging van Shell 
FuelSave Diesel zorgt voor lagere lokale emissies van roet 
en fijnstof en een lager geluidsniveau.   

We staan ook stil bij truckwashing ‘nieuwe stijl’. Traditioneel 
worden vrachtwagens veelal dichtbij de hoofdlocatie van 
een vervoerder gewassen. Het beheer hiervan is vaak 
ondoorzichtig, levert een grote factuurstroom op en vindt 
plaats na de ritten. Onze nieuwe truckwashservice spaart 
tijd door onderweg te wassen en verlaagt kosten door 
vereenvoudiging van de facturatie. 

Een andere noviteit is Shell Mobility. Daarmee kunnen uw 
medewerkers flexibele mobiliteitskeuzes maken. Dat biedt 
mogelijkheden voor duurzamere mobiliteit. Bovendien 
reduceert u de kosten door drastische afname van factuur- 
en declaratiestromen. Shell is de eerste monobranded 
brandstofleverancier die dit aanbiedt. Daardoor is er 
nu eindelijk een product dat alle benodigde gegevens 
over mobiliteit bundelt, in combinatie met aantrekkelijke 
brandstofkortingen. Meer hierover in het verslag van de 
introductie door Dick Benschop, President-Directeur van 
Shell Nederland. 

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.
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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.

NIEUWS IN hET koRT

opening lng-stations 
voor vrachwagens 
Shell start in 2014 op zeven plaatsen in Nederland met 
de verkoop van lNg aan de pomp. Daarvoor worden 
commercieel interessante locaties geselecteerd bij al 
bestaande Shell Truck Diesel-sites (STD). Ze liggen langs 
een snelweg en sluiten het beste aan bij de wensen van 
klanten uit het wegvervoer. vanaf mei 2014 biedt het eerste 
station lNg aan: STD Rotterdam Waalhaven.

LNG is vloeibaar gemaakt natuurlijk aardgas. De schonere 
verbranding zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en een stillere motor. 
Daarnaast is, door aantrekkelijke kortingen van Shell en lagere accijns, 
de prijs per liter dieselequivalent tot 40 cent goedkoper. LNG is dus een 
uitstekend alternatief, dat zowel het milieu als uw portemonnee spaart. 

“Shell is de eerste grote olie- en gasmaatschappij die in Nederland 
LNG aanbiedt als brandstof voor zware vrachtwagens”, zegt General 
Manager Lauran Wetemans van de divisie Downstream LNG. “Een 
belangrijke stap want hiermee laten we aan klanten en regelgevende 
instanties zien dat we serieus nadenken over hoe we van LNG een 
concurrerende en aantrekkelijke brandstof kunnen maken. LNG past 
heel goed binnen het aanbod van Shell en is een uitstekende keuze voor 
zwaartransportbedrijven.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van LNG? Neem dan 
contact op met uw accountmanager.



Heiko Tit 
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Uw feedback en suggesties 
zijn altijd welkom. Uw bericht 
kunt u sturen naar onderstaand 
e-mailadres: refuel-nl@shell.com 
Webadres: www.shell.nl/refuel
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INtERVIEW tOM VAN 
StAVEREN 
Operationeel manager van Peter Appel 
Transport vertelt waarom hij enthousiast is 
over Shell en het nieuwe truckwashnetwerk.

SHELL FUELSAVE PARtNER 
Lees alles op de ontwikkelingen van Shell FuelSave 
Partner, aan de hand van een interview met Euriva’s 
Ron Foppen, de ingebruikname van de 5000e SFSP-
box bij CB en de European Driver Competition. 

SHELL & KONINKLIJKE BAM 
Lees het uitgebreide interview met BAMs 
inkoopmanager Facilitair, Henk Gerritse, en 
kom erachter hoe Shell hem ondersteunt tijdens 
dagelijkse uitdagingen van een fleetmanager.

MOVING FORWARD IN 
BUSINESS MOBILIty 
Met de implementatie van Shell Mobility, dit 
najaar, wordt bedrijven de optimale flexibiliteit, 
efficiëntie en duurzaamheid in mobiliteit geboden.

GtL AAN DE POMP 
Shell GTL Fuel, de innovatieve brandstof die 
lokale emissies reduceert, bereikt een nieuwe 
mijlpaal: vanaf oktober 2013 is deze ook bij 
drie tankstations in Nederland verkrijgbaar. 

shell-netwerk uitgebreid
De afgelopen maanden is er veel veranderd in het 
netwerk van Shell. Er zijn diverse stations bijgekomen en 
verdwenen, zowel nationaal als internationaal. ook is het 
adBlue-netwerk weer uitgebreid.

Zo zijn in mei acht stations van BP overgenomen in Zeeland. Het 
betreft stations in Goes (2x), Kats (2x), Middelburg, Oosterland, Ritthem 
en Zierikzee. Hierdoor is ons netwerk in Zeeland aanzienlijk versterkt. 
Daarnaast heeft Shell per 1 september de vier Schimmel-stations in 
Noord-Brabant van BP overgenomen. Deze zijn te vinden in Bergen, 
Heesch, Mill en Veghel. Tenslotte zijn er afgelopen maanden nieuwe 
Shell-stations bijgekomen in Breda, Emmeloord, Vollenhove, Slagharen 
en Noordgouwe.

Daartegenover staat dat we afscheid hebben genomen van de 
stations Leerdam, Ten Post, Dinteloord, Kok en STD Ruurlo. Wilt u 
een alternatief voor deze stations? Neem dan contact op met uw 
accountmanager of kijk op de site locator op onze website: www.
shell.nl/euroshell. 

Het AdBlue-netwerk in Nederland is uitgebreid tot 120 locaties. Op 
de volgende stations is vanaf heden ook AdBlue verkrijgbaar: de STD’s 
Aadorp/Almelo, Nieuw-Vennep, Boxtel, Boxmeer en  Waalhaven (extra), 
alsmede de bemande stations Ellerbrug (A2), Liesbos (A58), Ruwiel (A2), 
Haarrijn (A2), De Schaars (A12) en Deil (A15).     

Internationaal gezien springt de flinke renovatie van het netwerk in 
Zweden in het oog. Daar zijn onder andere 31 Economy Sites bijgekomen. 
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SHELL TRuCKwASH: tOEVOEGING AAN 
EUROSHELL CARD ONtZORGt EN BESPAARt

De besparingen 
kunnen oplopen 
tot een half 
manuur per 
wasbeurt.
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80 bakwagens, 320 trekkers en 
nog eens 210 opleggers, die alle 
met een maandelijkse frequentie 
worden schoongemaakt. Een snelle 
rekensom leert dat een bedrijf met 
een wagenpark als dat van Peter 
Appel Transport te maken heeft met 
ruim zevenduizend wasbeurten per 
jaar, die elk met een uiterste precisie 
moeten worden uitgevoerd. Voor 
een gespecialiseerd vervoerder in 
de foodsector is truckwash namelijk 
allerminst van ondergeschikt belang. 
“Voor de sector waarin wij actief zijn, is 
het zelfs van cruciaal belang”, zegt Tom 
van Staveren, operationeel manager 
van Peter Appel Transport. “Daarom komt 
er ook veel zorg bij kijken. Een zorg die 
wij met de komst van Shell Truckwash 
volledig uit handen kunnen geven.”

uiTGEBREiD NETwERK
Het bedrijf dat die zorgen uit handen 
neemt is Shell, in samenwerking met Alles 
voor je Truck. Met ruim 85 wasstraten 
in het bestand heeft deze organisatie 
het merendeel van de truckwashes 
in Nederland onder contract. “En 
wij kunnen van dat netwerk gebruik 
maken”, legt Van Staveren uit. “Eén van 
de voordelen daarvan is dat wij bij de 
aangesloten wasstraten kunnen betalen 
met de euroShell Card. Dat betekent 
dat we niet langer honderden facturen 
van tientallen verschillende truckwashes 
per maand hoeven te verwerken, maar 
enkel die van de euroShell Card. De 
gemiddelde verwerkingskosten van 
een factuur liggen op 22 euro, dus de 
besparing alleen al op administratief vlak 

is enorm. Daarnaast houden Shell en 
Alles voor je Truck voor ons bij wanneer 
welk voertuig gewassen moet worden. Zo 
worden dubbele wasbeurten voorkomen.”

MiNDSwiTCH  
Maar de besparingen beperken zich 
niet alleen tot de administratiepost. 
Ook de arbeidsuren van de chauffeurs 
kunnen door Shell Truckwash effectiever 
worden gebruikt. “Al was daar wel 
een mindswitch voor nodig”, geeft Van 
Staveren toe. “we waren altijd op zoek 
naar truckwashes in de buurt van onze 
standplaatsen. Maar dat is eigenlijk 
denken op de oude manier. De winkels 
worden langer bevoorraad, waardoor 
onze voertuigen de hele dag in heel 
Nederland onderweg zijn. Het wassen 
moet bij voorkeur gebeuren op één 
van de weinige loze momenten die een 
chauffeur heeft. Of dat nu in Groningen 
is of bij de standplaats in Maastricht. 
Die besparingen kunnen oplopen tot een 
manuur per wasbeurt. ”

Een bijkomend voordeel van Shell 
Truckwash is dat alle aangesloten 
wasstraten reinigen conform de HACCP-
normering. Zo wordt aantoonbaar 
dat de trucks op een voor de 
levensmiddelenbranche verantwoorde 
manier worden gereinigd. “Al die 
facetten bij elkaar maken dat we 
compleet worden ontzorgd op het 
gebied van truckwash. En die service 
wordt verleend via een kaart die ons al 
ontzorgde op het gebied van brandstof, 
tolwegen en overtochten. Kortom: 
de euroShell Card is voor ons van 
onschatbare waarde.”

Het dienstenpakket van de euroShell 
Card werd afgelopen september 
uitgebreid met Shell truckwash: 
een landelijk dekkend netwerk van 
truckwashes waar betaald kan worden 
met de brandstofkaart van Shell. Peter 
Appel transport, al jaren vaste klant 
van Shell, is het eerste bedrijf dat 
volledig gebruik maakt van de nieuwe 
dienst op de euroShell Card en is 
uitermate tevreden. “Shell truckwash 
is een onmisbaar onderdeel van onze 
organisatie geworden. Een must voor 
elke transporteur.”

wE HOEVEN NiET LANGER 
HONDERDEN FACTuREN VAN 
TiENTALLEN VERSCHiLLENDE 
TRuCKwASHES PER MAAND 
TE VERwERKEN.
tOM VAN StAVEREN,  
OPERAtIONEEL MANAGER VAN 
PEtER APPEL tRANSPORtTom van Staveren (rechts) en Remo Drost (Account Manager 

bij Shell) voor een brandschoon gewassen truck.
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“Een mooie mijlpaal”, vond Roland van 
Oudheusden, destijds Sales Manager 
Road Transport bij Shell. “we hebben 
berekend dat de 5.000 boxen bij 
elkaar miljoenen liters brandstof 
besparen op jaarbasis. Een gigantische 
hoeveelheid!” Met de box kan tot 10 
procent op de brandstofkosten worden 
bespaard en wordt de CO2-uitstoot 
verminderd.

CB heeft 800 werknemers en 130 
vrachtauto’s en richt zich op de boeken-, 
fashion- en health care-markt. Na een 
pilot van vier maanden kon Ron Lam, 
Manager Vervoer, maar één conclusie 
trekken: “Voor bedrijven zoals wij, 
waar meerdere chauffeurs een auto 

gebruiken, is Shell FuelSave Partner 
de beste manier om het wagenpark en 
de chauffeurs te monitoren. Er waren 
al brandstofmanagementsystemen 
waarbij per voertuig naar het verbruik 
kon worden gekeken, maar nog geen 
systemen die per individu het rijgedrag 
registreren.”

CB gaat Shell FuelSave Partner 
inzetten voor zijn gehele wagenpark. 
Van Oudheusden merkt dat steeds meer 
klanten daarvoor kiezen. “De afgelopen 
jaren hebben we het systeem met name 
door de feedback van onze klanten 
doorontwikkeld. Van klanten hoor ik 
regelmatig dat ze heel blij zijn dat we 
het product blijven ontwikkelen.”

SucceS  
SHELL FuELSAVE PARTNER  

iS evident
5.000  
BOxEN ZORGEN VOOR 
MiLjOENEN LiTERS 
BRANDSTOFBESPARiNG 
PER jAAR

Ruim drie jaar na de introductie van 
Shell FuelSave Partner werd afgelopen 
zomer de 5.000e box geplaatst van 
het brandstofmanagementsysteem, dat 
het rijgedrag en brandstofverbruik per 
individuele chauffeur kan registreren. 
De ‘jubileumbox’ was bestemd 
voor een nieuwe lange en zware 
vrachtwagencombinatie (LZV) van 
transportbedrijf CB (voorheen Centraal 
Boekhuis) uit Culemborg.

V.l.n.r. Roland van Oudheusden (Sales Manager Road Transport bij Shell), Ron Lam 
(Manager Vervoer bij CB), Karel ter Burg (Manager Facilitair bij CB) en Soizic Adamowicz 
(SFSP Sales Support bij Shell) voor de LZV, waarin de 5000e box werd geïnstalleerd



REFUEL | 6

Opleidingsbedrijf Euriva verzorgt 
opleidingen voor de transport- en 
logistieksector. Voor trainingen op het 
gebied van Shell FuelSave Partner 
werkt Shell Commercial Fleet samen 
met dit bedrijf. 

Ron Foppen, directeur van Euriva, 
benadrukt het belang van trainingen 
voor een optimaal gebruik van het 
brandstofmanagementsysteem. in 
het begin van zijn professionele 
leven is hij zelf chauffeur geweest. 
Daardoor heeft hij ook vanuit de 
optiek van chauffeurs affiniteit 
met de praktijk van wegtransport. 
Voor zijn chauffeurstrainingen 
gebruikt hij een datalogger (een 
meetinstrument dat gegevens meet 
en opslaat in relatie tot tijd of in 
relatie tot locatie) en combineert dit 
met videobeelden van de chauffeur 
en de verkeerssituatie onderweg. 
Euriva traint chauffeurs om hen meer 
gevoel te geven bij het verband 
tussen rijstijl en brandstofgebruik. 
Behalve aan chauffeurs geeft Euriva 
ook trainingen aan directieleden, 
wagenparkbeheerders en managers 
van transportbedrijven. “Het is heel 
belangrijk dat álle betrokkenen 

trainingen  
VOOR SHELL FuELSAVE 
PARTNER

vertrouwd zijn met Shell FuelSave 
Partner en de mogelijkheden van het 
systeem.” Euriva adviseert ook bij 
het instellen van de paramaters en 
het vaststellen van de doelstellingen. 
“Ook dat is van cruciaal belang”, stelt 
Ron Foppen, “als de afstemming van 
het systeem op de voertuigen en de 
organisatie niet juist is, zijn de data 
die Shell FuelSave Partner produceert 
niet goed te interpreteren “.

Dat de inspanningen van Euriva 
en Shell hun vruchten afwerpen 
bleek wel tijdens de finale 
van de Shell FuelSave Partner 
Europese chauffeurscompetitie 
2013. Op 13 juni namen in 
Augsburg (Duitsland) chauffeurs 
uit zeven verschillende Europese 
landen deel aan uitdagende 
rijoefeningen, waarvan het 
uiteindelijke doel was zo zuinig 
mogelijk te rijden. 

De overwinning ging naar de 
Oostenrijker Mirko Doncic, 
maar de tweede plaats werd 
weggekaapt door Ruud Verolme 
van Gist Nederland B.V. Hiermee 
mag hij zich, namens Shell, de 
zuinigste chauffeur van Nederland 
noemen. Mede dankzij de 
trainingen van Euriva!

DE 
zuinigSte 
chauffeur  
VAN 
nederland

Ron Foppen geeft training

Ruud Verolme behaalt 
tweede plaats in EDC

CHAuFFEuRS 
GEVOEL GEVEN 
Bij HET VERBAND 
TuSSEN RijSTijL EN 
BRANDSTOFVERBRuiK
70 of 25,4 liter per honderd 
kilometer?

Ron Foppen pakt er een grafiek 
bij van een trainingsrit en wijst 
op een piekuitslag. “Hier trapt de 
chauffeur het gaspedaal volledig 
in, een gaspedaalstand van 100%. 
Het brandstofverbruik is dan 70 
liter op 100 kilometer. Reduceert hij 
de gaspedaalstand tot 80%, dan 
neemt het verbruik af tot 25,4 liter.”
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KoninKlijKe BaM 
VERTROuwT OP SHELL ALS 
STRATEGiSCHE PARTNER
Op bezoek bij de grootste 
bouwonderneming van 
Nederland, Koninklijke BAM 
Groep. Voor Refuel spreken we 
Henk Gerritse, inkoopmanager 
Facilitair bij de stafafdeling 
BAM Strategic Sourcing. 
Sinds 2005 is Shell de enige 

brandstofleverancier voor de 
Koninklijke BAM. Lees op de 
volgende pagina meer over de 
wijze waarop Shell als strategisch 
partner BAM helpt om efficiënter 
de vloot te beheren.
Lees verder op de volgende 
pagina.
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Inkoopmanager Henk Gerritse is een 
inkoop- en mobiliteitsspecialist die ook 
buiten zijn bedrijfsomgeving erkenning 
geniet. Zo zit hij onder meer in de 
jury ‘Mobiliteitsmanager van het Jaar’ 
(een eretitel die hij in 2009 zelf in 
ontvangst mocht nemen) en is hij jurylid 
van de praktijkprijs Zakenauto van het 
Jaar. Voor Refuel vertelt hij over het 
partnerschap tussen BAM en Shell.

Henk Gerritse is verantwoordelijk voor 
concernbrede raamovereenkomsten en 
heeft onder meer contracten voor het 
wagenpark van BAM in zijn portefeuille. 
Voor een groot concern als BAM spreek 
je dan over een flink aantal voertuigen, 
circa 6.500 in totaal, waarvan zo’n 4.400 
personenauto’s en 2.100 bedrijfsauto’s. 
De euroShell Card-overeenkomst met 
Shell omvat zo ń zeventien miljoen liter 
brandstof en circa 7.000 brandstofkaarten 
(voor een aantal voertuigen zijn meerdere 
kaarten uitgegeven). 

KwALiTEiT NETwERK
Koninklijke BAM Groep is al heel wat 
jaren klant van Shell, vertelt Gerritse: 
“Onze samenwerking begon in 2005. 
BAM heeft in die jaren het inkoopbeleid 
verder geprofessionaliseerd met 
de oprichting van de stafafdeling 
Strategic Sourcing en de invoering 
van het programma BAM inkoop 
Strategie (BiS). Als onderdeel van de 
strategische herinrichting werd het 

aantal leasemaatschappijen waarmee 
BAM zaken deed teruggebracht van 
tien naar twee. Onze berijders hadden 
diverse brandstofkaarten. wij kozen 
voor één merkgebonden brandstofkaart 
- merkgebonden omdat een universele 
kaartaanbieder veel minder korting kan 
bieden - en schreven daarvoor een tender 
uit.” Het contract werd gegund aan Shell 
Commercial Fleet. “Zwaarwegend was 
de kwaliteit van het netwerk van Shell: 
het grootste aantal stations, fijnmazig 
verspreid over heel Nederland. Omdat 
ook alle andere parameters, zoals het 
marktaandeel binnen BAM, goed waren, 
was Shell een logische keuze. invoering 
van de euroShell Card beperkte het aantal 
veranderingen voor medewerkers in 
vergelijking met een keuze voor een ander 
merk: relatief gezien hoefden we het 
minste aantal mensen ervan te overtuigen 
dat ze na de overstap aan de andere kant 
van het dorp moesten tanken.”

VEEL TE wiNNEN
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) staat hoog op de 
agenda van BAM, waarbij veiligheid en 
vermindering van CO2  speerpunten zijn. 
Henk Gerritse beseft dat hij daar vanuit 
zijn rol meer dan een steentje aan kan 
bijdragen en praat er met passie over: 
“Binnen ons merkenbeleid stimuleren 
wij de inzet van zuinige auto’s en  
doen we ons best om zoveel mogelijk 
medewerkers het ‘nieuwe rijden’ eigen 

te laten maken. Samen met Shell 
hebben we vorig jaar een pilot gedaan, 
waarbij de beste deelnemers beloond 
werden met extra Air Miles. Van die 
pilot hebben we veel geleerd. Voor 
een ‘BAM-brede’ toepassing van het 
nieuwe rijden hebben we dit jaar een 
competitie ingevoerd. Geen individuele 
wedstrijd, maar een sportieve strijd 
tussen werkmaatschappijen. Elk kwartaal 
stellen we 20.000 euro beschikbaar 
voor een goed doel. Afhankelijk van de 
prestaties kan elke werkmaatschappij 
een deel van dit bedrag verdienen en 
besteden aan een zelfgekozen ideëel 
project of charitatieve instelling. Aan het 
programma kunnen lease- en niet-lease-
rijders meedoen, evenals eventuele 
partners en kinderen van medewerkers. 
Het programma slaat aan. Erg nuttig, 
het geeft energie en levert energie op. 
Bedrijfseconomisch is het natuurlijk ook 
interessant, omdat we er brandstof mee 
besparen en schade reduceren. Door 
de omvang van onze fleet, kan dat 
aardig aantikken. Reken maar uit, een 
minieme besparing van één euro per 
maand per voertuig, levert op jaarbasis 
- 6.500 keer 12 - al 78.000 euro op. 
je bespaart snel meer, waardoor je 
kostenreductie behoorlijk kan oplopen. 
Er is dus veel te winnen. Maar ook veel 
te verliezen, als je niet oplet. we moeten 
zorgen dat we voorop blijven lopen 
met onze besluiten. Goede keuzes 
maken, om de concurrentie een stapje 
voor te blijven.”

INNOVAtIEF 
fleetManageMent:
“GOEDE KEuZES MAKEN, OM DE CONCuRRENTiE EEN STAPjE VOOR TE BLijVEN.”
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HET GROOTSTE AANTAL 
STATiONS, FijNMAZiG 
VERSPREiD OVER HEEL 

NEDERLAND.
Henk Gerritse 

inkoop ManaGer Facilitair
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Afgelopen zomer is Shell Mobility 
geïntroduceerd. Een belangwekkende 
innovatie voor werkgever en 
werknemer. Het grote voordeel voor 
de Shell Mobility-gebruiker is dat 
hij, afhankelijk van de persoonlijke 
voorkeur en omstandigheden, het 
vervoermiddel kan kiezen dat als 
meest passend wordt ervaren. De 
kosten die de gebruiker maakt voor 
het openbaar vervoer, hoeft hij 
niet meer zelf voor te schieten en 
hij hoeft geen bonnetjes meer te 
bewaren. Shell Mobility verlaagt 
de drempel om voor het OV te 
kiezen. Shell Mobility creëert voor 
werkgevers de mogelijkheid om de 
bedrijfsproductiviteit te verhogen 
(medewerkers die de trein nemen, 
kunnen onderweg werken) en 
vervoerskosten integraal te beheren. 
Geen declaraties meer, weg met 
die stapel facturen; een interessante 
administratieve vereenvoudiging.

Shell Mobility is een nieuw 
mobiliteitsconcept voor houders van 
de euroShell Card. Het innovatieve 
concept biedt de mogelijkheid om 
flexibel om te gaan met mobiliteit. 
Slim gebruik van verschillende 
vervoermiddelen en inzicht in 
vervoersgedrag kan leiden tot lagere 
vervoerskosten en bevordering van 
duurzaamheid.

MAKKELIJKER KIEZEN tUSSEN  
‘auto van de zaaK’ en ov
SHELL MOBiLiTy, HET EFFiCiëNTE EN FLExiBELE MOBiLiTEiTSCONCEPT

SHELL MOBiLiTy 
VERLAAGT DE 
DREMPEL OM VOOR 
HET OPENBAAR 
VERVOER TE KiEZEN

Dick Benschop, President-Directeur Shell 
Nederland, toont de Shell Mobility Card 
tijdens de BNR-uitzending

Tijdens de promotie op Station Ruwiel werd 
Shell Mobility geïntroduceerd bij klanten
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introductie Shell 
MoBility tijdenS 
MoBility WeeK
ANTwOORD OP EEN VRAAG wAAR VEEL 
BEDRijVEN MEE BEZiG ZijN

Evenals in 2012 was Shell ook dit 
jaar weer nauw betrokken bij de 
BNR Mobility Week. In het kader 
van de Mobility Week werd het 
radioprogramma De Ochtendspits 
met tom van ’t Hek op dinsdag 
10 september uitgezonden vanaf 
Shell-station Ruwiel aan de A2 bij 
Breukelen. twee dagen later was 
Dick Benschop, President-Directeur 
van Shell Nederland, hoofdgast van 
het BNR-programma Zakendoen Met, 
gepresenteerd door Marijke Roskam. 

Shell Station Ruwiel was de toepasselijke 
locatie voor een uitzending die in het 
teken stond van de Mobility week. in 
de shop was een Shell Mobility-stand 
ingericht. Aan Shell-klanten werd de 
mobiliteitsbijlage van het Financieele 
Dagblad en de Shell Mobility-brochure 
uitgereikt en ze kregen  gratis koffie en 
gevulde koek aangeboden. Op het terrein 
van het station was de mobiele studio van 
de zakelijke nieuwszender opgesteld, de 
BNR Dome. Vanaf zes uur presenteerde 
Tom van ’t Hek De Ochtendspits. Hij 
sprak onder meer met mobility-expert 
Ronald Postma (oud-directeur van Mobility 
Mixx). Postma bracht naar voren dat hij 
verheugd is over de komst van nieuwe 
mobility providers, zoals Shell Mobility: 
een ontwikkeling die een duurzamere 
mobiliteit kan bevorderen.

DE TijD VAN DE 
STANDAARD  

LEASEBAK iS VOORBij

ENORME VERSiMPELiNG
Het BNR-programma Zakendoen Met 
werd op donderdag 12 september 
live uitgezonden vanuit het Regus – 
NS station2station business centre 
in Amersfoort. Dick Benschop 
was de belangrijkste gast van het 
programma. Hiertoe uitgenodigd 
door presentatrice Marijke Roskam 
haalde Benschop in het begin van de 
uitzending de nieuwe Shell Mobility 
Card uit zijn portemonnee. Dick 
Benschop sprak enthousiast over 
het nieuwe mobiliteitsconcept en 
noemde het ‘Shell’s nieuwe kindje’. 
“De eerste mobility card vanuit de 
brandstofaanbiederskant”, aldus 
Benschop. “Een mobility-concept voor 
alle vormen van mobiliteit, een enorme 
versimpeling: geen bonnetjes meer 
bewaren en alle mobiliteitsuitgaven 
op een factuur. Een antwoord op een 
maatschappelijke ontwikkeling en een 
vraag waar veel bedrijven mee bezig 
zijn.” Een innovatie die Dick Benschop 
erg aanspreekt, passend in het 
streven van Shell om met innovatieve 
oplossingen bij te dragen aan een meer 
duurzame samenleving.

’s Avonds was Shell 
vertegenwoordigd bij het BNR 
Mobiliteitsdebat, geleid door Meindert 
Schut, Adjunct Hoofdredacteur BNR 
Nieuwsradio. Namens Shell nam Ewald 
Breunesse, Manager Energie Transities, 
deel aan de discussiebijeenkomst. 
Hij sprak zich uit over Shell Mobility 
en debatteerde over de toekomst 
van mobiliteit met onder andere 
vertegenwoordigers van de NS en 
Mercedes Benz. uit dit debat bleek dat 
Shell Mobility een initiatief is waarmee 
Shell goed inspeelt op hedendaagse 
mobiliteitsontwikkelingen, die mobility-
experts signaleren.

Bezoekers van Ecomobiel, de vakbeurs 
voor duurzame mobiliteit, konden 8 
en 9 oktober niet om Shell Mobility 
heen. Op de stand in Ahoy kregen zij 
uitleg over Shell Mobility, het concept 
voor flexibele mobiliteitsoplossingen. 
De reacties waren positief over 
de flexibiliteit en veelheid aan 
diensten, die zo binnen bereik 
komen. Verrast was men dat een 
brandstofmaatschappij ze aanbiedt.

Dat out-of-the-box-denken was ook een 
eyeopener voor de deelnemers aan een 
van de seminars tijdens de beurs. Daarin 
deed Ewald Breunesse, Manager Energie 
Transities bij Shell Nederland, uit de 
doeken waarom de euroShell Card is 
uitgebreid met de extra mogelijkheden 
en diensten. werknemers hebben er zelf 
voordeel bij als ze per keer de gunstigste 
wijze van vervoer kunnen kiezen en ook 
werkgevers profiteren ervan. “De tijd van 
de standaard leasebak is voorbij. Dat 
geldt ook voor de traditionele tankpas.”

Shell Mobility komt tegemoet aan 
een groeiende behoefte bij zakelijke 
klanten, maakte Breunesse duidelijk, 
maar levert ook een bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen. “Zoals 
die onlangs in het Nationaal Energie 
Akkoord zijn afgesproken om de CO2-
emissie omlaag te krijgen. Dat doen 
we als Shell door de ontwikkeling van 
schonere brandstoffen, maar ook met 
Shell Mobility.”

Shell 
verraSt op 
ecoMoBiel-
vaKBeurS

Ewald Breunesse, Manager Energie 
Transities, tijdens het BNR Mobiliteitsdebat

De Shell Mobility-stand tijden Ecomobiel
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GTL staat voor Gas to Liquid. GTL 
wordt geproduceerd door met 
behulp van het Fischer-Tropsch-
proces aardgas om te zetten in 
vloeibare producten. Een van die 
producten is Shell GTL Fuel, een 
vloeibare brandstof. Shell GTL Fuel 
verbrandt efficiënter dan traditionele 
standaarddiesel uit ruwe olie en 
produceert minder fijnstof en NOx. 
De brandstof kan direct, zonder 
aanpassingen worden gebruikt in 
voertuigen en apparaten met een 
dieselmotor. Shell GTL Fuel is in 
hoge mate biologisch afbreekbaar, 
vrijwel vrij van zwavel en aromaten, 
kleurloos en bijna geurloos. Shell 
is ’s werelds leidende producent 
en leverancier van GTL Fuel. De 
brandstof is vorig jaar op de 
Nederlandse markt geïntroduceerd 
als een schoner brandstofalternatief 
voor professionele dieselgebruikers. 
Diverse transport- en andere 
bedrijven die actief zijn in steden 
gebruiken GTL Fuel voor hun 
dieselvoertuigen en –apparaten.

een Schoner  
alternatief  
VOOR DiESEL
GtL Fuel is een innovatieve nieuwe 
brandstof. Een synthetische diesel, 
gemaakt van aardgas, die schoner 
en stiller is dan conventionele diesel. 
Gebruik van Shell GtL Fuel kan de 
uitstoot van fijnstof verminderen. Een 
interessante ontwikkeling, met name 
voor grote steden, omdat hiermee de 
luchtkwaliteit in binnensteden verbeterd 
kan worden. Overstappen van diesel 
naar GtL Fuel is eenvoudig: GtL Fuel 
is zonder enige aanpassing geschikt 
voor elke dieselmotor.

Minder uitStoot, 
Minder geluid
   Emissietesten, uitgevoerd door Shell 
en partners, tonen een significante 
uitstootvermindering tot aan 37% 
voor fijnstofdeeltjes, stikstofoxiden, 
koolwaterstoffen en koolmono-oxide 
voor een Euro 5-motor.

   Metingen in het M+P Laboratorium 
(NL) toonden een geluidsvermindering 
van 1,5dB tot 2dB bij een lichte 
motorbelasting en 4dB bij een zware 
motorbelasting (>1000 Hz).

 
praKtijKervaringen 
chauffeurS Met Shell  
gtl fuel
   Geen verschil in het vermogen van de 
motoren 

   Geen brandstofgeur binnen of buiten 
de bus/cabine

   Geen zichtbare uitstoot of geur 

   Lager motorgeluid onder bepaalde 
rijomstandigheden, ondanks een 
hoger toerental.

DiESELVOERTuiGEN 
EN APPARATEN 
HOEVEN NiET 
OMGEBOuwD TE 
wORDEN.

SHELL GTL FuEL HELPT DE LuCHTKwALiTEiT TE VERBETEREN

Bron: Trials, gemeten door TNO (NL) en Millbrook 
(UK), met GTL bij Van Gansewinkel en Connexxion



REFUEL | 14

Shell gtl fuel nu ooK 
verKrijgBaar Bij Shell 
trucK dieSel StationS
In Nederland was Shell GtL Fuel tot 
voor kort alleen beschikbaar voor 
klanten met eigen tankfaciliteiten. 
Shell GtL Fuel is voortaan ook 
verkrijgbaar bij reguliere Shell 
truck Diesel Stations. Deze nieuwe 
stap verlaagt de drempel om Shell 
GtL Fuel te gebruiken als schoner 
alternatief voor reguliere diesel.

Vanaf oktober 2013 is Shell GTL Fuel 
verkrijgbaar bij drie onbemande Shell 
Truck Diesel-sites. De GTL Fuel-pompen 
zijn geplaatst bij de twee Shell Truck 
Diesel Stations in de waalhaven in 
Rotterdam en bij het Shell Truck Diesel 
Station aan de Radarweg in Amsterdam. 
wilt u ook GTL tanken? Neem dan 
contact op met uw accountmanager. 
wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.shell.nl/gtl.

GTL DiESEL CONVENTiONELE
DiESEL

Het verschil tussen GTL (links) en 
conventionele diesel (rechts)

SHELL LOOPT VOOROP 
iN NEDERLAND MET DE 

ONTwiKKELiNG VAN 
GTL-PRODuCTEN



MOVING FORWARD IN 
BUSINESS MOBILITY

SHELL 
MOBILITY

De wereld is continu in beweging. 
En Shell dus ook. Met innovatieve 
ideeën en slimme oplossingen 
blijven we ontwikkelingen zo 
ver mogelijk vooruit. Daarom 
introduceren we Shell Mobility. 

Hiermee biedt Shell een compleet 
aanbod aan mobiliteitsoplossingen. 
Shell Mobility geeft elk bedrijf de 
mogelijkheid fl exibeler om te gaan 
met mobiliteit. Zo kunnen werknemers 
kiezen uit diverse vervoermiddelen en 
services op basis van wat hen het beste 
uitkomt. En kiezen op basis van wat zij 
belangrijk vinden met het oog op gemak, 
kosten, tijdbesparing en duurzaamheid. 
Uw onderneming bespaart hiermee tijd 
en geld.

Kijk voor meer informatie op
www.shell.nl/mobility
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