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De energietransitie is voor ons inmiddels dagelijkse kost. En voor u 
ook, weet ik uit ervaring. Steeds meer zakelijke klanten willen hun 
wagenpark vergroenen. In de gesprekken die mijn collega’s en 
ik met fleetmanagers en transportondernemers voeren, komt het 
thema steevast aan bod. 

U vraagt ons op de man af hoe wij daarbij kunnen helpen. 
Terecht! En gelukkig maar, want vergroenen gaat beter als je het 
samen doet en wij willen graag helpen. We hebben meerdere 
oplossingen. Over een aantal daarvan leest u in deze editie van 
ReFuel. Over de laadoplossingen die we met NewMotion zelf in 
huis hebben bijvoorbeeld en over de (hoge) verwachtingen die 
we hebben van waterstof.

Aandacht schenken we ook aan het Shell CO2-compensatie-
programma. Müller Fresh Food Logistics is een van de eerste 
logistiek dienstverleners die daarvoor heeft gekozen; directeur 
Jan-Peter Müller vertelt in dit magazine waarom deze stap past 
in het duurzaamheidsbeleid van zijn bedrijf. Inspirerend zijn ook 
de interviews met Erik Ros van Bakker Logistiek en Joost van 
Willigenburg van Atos Nederland over hun aanpak op weg 
naar verduurzaming.

Bij Shell gaan we ook in 2020 door op de ingeslagen weg. 
Zo breiden we het aantal laadpunten op stations in rap tempo uit, 
staat ook de introductie van biofuels voor heavy duty-voertuigen 
op de planning en komt er vaart in de uitrol van waterstofstations.

Ik wil u ook een van mijn persoonlijke goede voornemens 
verklappen: windenergie gaat in 2020 een belangrijker rol 
spelen in mijn leven. Ik heb me namelijk voorgenomen  
vaker te gaan windsurfen, samen met mijn zoon.  
Lekker uitwaaien en nieuwe energie opdoen. 

Verder ga ik elektrisch rijden. Shell Nederland heeft namelijk 
besloten de eigen vloot volledig te elektrificeren. Een keuze waar 
ik me helemaal in kan vinden. Ik kijk er nu al naar uit. Net als naar 
de nieuwe wegen die we samen met u volgen om te vergroenen. 

Fedde Wielenga 
Sales Manager Fleet Solutions Nederland
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Vergroenen? 
Samen moet het lukken

VOORWOORD



In de vorige editie van Refuel Magazine 
waren tevreden gebruikers van LNG (CB, 
Kivits en Don Trucking) aan het woord. Net 
als het aantal LNG-gebruikers breidt het 
netwerk van LNG-stations zich in rap tempo 
uit. Er zijn inmiddels dertien Shell LNG-sta-
tions in Europa, plus zes in aanbouw. Totaal 
zijn we op weg naar 39 stations in 2023, 
verdeeld over Nederland, Belgie, Duitsland, 
Frankrijk, Polen en Spanje.

Hoe hard gaat 
Shell LNG?

Met de Shell Card is het niet langer nodig om verschillende 
passen te gebruiken. De Shell Card geeft toegang tot het 
Shell-netwerk, tot producten in de shops, diensten voor onderweg 
én het complete publieke netwerk van laadpalen in Nederland 
van Shell Recharge en NewMotion. Alle transacties van tank- en 
laadbeurten worden overzichtelijk weergegeven op de factuur 
en u vindt ze terug op het nieuwe online managementplatform 
Shell Fleet Hub.

Één pas voor 
tanken en laden

SHELL CARDLNG

Hoe zit het met Shell en waterstof? 
Shell speelt een actieve rol in de transitie van het Nederlandse 
energiesysteem en daarin past het zetten van stappen op het 
gebied van waterstof. Zo werkt Shell het komende jaar aan vier 
nieuwe waterstofstations, waarvan twee in de regio Amsterdam, 
één in Pesse (Drenthe) en een speciaal station voor waterstof-
bussen in Groningen. Daarnaast is Shell volop op zoek naar 
mogelijkheden om het waterstofnetwerk in Nederland uit te 
breiden. Wilt u meer weten? Kijk dan op pagina 12 voor het  
interview met Heiko Tit van Shell Hydrogen.

CO2-COMPENSATIE

Geïnteresseerd 
in deze nieuwe 
Shell Card voor 
tanken en laden?
Voor meer 
informatie kunt u 
terecht op onze 
website (http://
www.shell.nl/
shellcard), u 
kunt ook contact 
opnemen met het 
Shell Customer 
Service Centre 
(0900 - 202 2730).

Natuurlijk bijdragen aan een beter milieu 
Investeren in een schoner of emissievrij wagenpark zal tijd in 
beslag nemen. Overstappen op alternatieve brandstoffen is niet 
altijd mogelijk, wat het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen 
bemoeilijkt. Shell biedt u aan om de CO2-uitstoot van uw 
wagenpark te compenseren en ondertussen kozen al meerdere 
klanten daarvoor – waaronder Müller Fresh Food Logistics (zie  
p. 18). Na elke tankbeurt berekent Shell uw CO2-uitstoot en 
compenseert deze vervolgens. Met deze bijdrage worden 
wereldwijd CO2-compensatie projecten gesteund.

Shell Fleet Solutions 3
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Erik Ros, operationeel en commercieel directeur van Bakker Logistiek:

Samen optrekken  
in duurzaamheid



Erik Ros (rechts) en  
Peter-Paul Haverbeke: 
“We hebben elkaar 
nodig om sterk en  
verantwoord te  
ondernemen.” 
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Erik Ros, operationeel en commercieel directeur van Bakker Logistiek:

Samen optrekken  
in duurzaamheid

Als je als bedrijf ook in de toekomst succesvol 
wilt blijven, moet duurzaamheid een leidraad 
zijn, vindt Erik Ros. Hij is operationeel en 
commercieel directeur van Bakker Logistiek. 
Het bedrijf uit Zeewolde heeft bewezen daarbij 
een voorlopersrol niet uit de weg gaan. Het was 
een van de eerste ondernemingen in Nederland 
die trucks op LNG inzette. Shell, al vijftien jaar 
de vaste brandstofpartner van het bedrijf, trekt 
daarin samen met Bakker Logistiek op.

Bakker Logistiek is een van de grootste logistieke 
dienstverleners van de Benelux. De specialist in 
transport en warehousing voor de foodsector heeft 
tien vestigingen en zorgt met een vloot van circa 

500 vrachtwagens voor de dagelijkse bevoorrading van 
supermarkten en winkelketens.

Weer gekozen voor LNG
Efficiency en effectiviteit waren de belangrijkste redenen 
voor Bakker Logistiek om lang geleden al voor Shell te kiezen 
als brandstofleverancier, vertelt Erik Ros. “Onze trucks rijden 
op Shell FuelSave Diesel.” 
Al sinds 2012 zet het bedrijf ook Iveco’s in op LNG, vloei-
baar gemaakt aardgas. Die tanken eveneens bij Shell. 
“De ervaringen uit het verleden, mede ten aanzien van 
de kosten en betrouwbaarheid, hebben ons doen besluiten 

Ruim 30 procent minder CO2
Vergroening is bij Bakker Logistiek al sinds 2012 onderdeel van het 
beleid. “We zetten jaarlijks stappen ter reductie van ons energie
verbruik” aldus COO Erik Ros. “Denk hierbij onder andere aan 
ledverlichting, bewegingssensoren en de inkoop van groene stroom.” 
De chauffeurs krijgen rijstijltraining en op iedere vestiging werken 
ten minste twee mentorchauffeurs die hun collega’s begeleiden om 
zuiniger en veiliger te rijden. Intelligente routeplanningsoftware 
zorgt voor optimale belading en minimale kilometrages. Als gevolg 
van alle maatregelen is de vervoersgebonden CO2-emissie – uitgedrukt 
in kilo’s CO2 per pallet – sinds 2011 met ruim 30 procent gedaald.



Met Shell Fleet 
Hub zijn alle 
transacties 
binnen een 
dag inzichtelijk 
voor de klant.
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de vaste contactpersoon voor Bakker 
Logistiek, vertelt: “Voorheen heette onze 
afdeling ‘Commercial Fleet’, sinds vorig 
jaar is het ‘Shell Fleet Solutions’. Dat is 
geen cosmetische verandering; het geeft 
aan op welke basis wij het liefst werken. 
De oplossing die we samen met de klant 
bedenken, staat centraal. De verkoop van 
brandstof is daar een onderdeel van – niet 
het uitgangspunt. Vanuit een partnership 
bouwen we aan langetermijnrelaties.”

Managementinformatie
Op die manier kan Shell beter inspelen op 
behoeftes van zakelijke klanten. Shell Fleet 
Hub is daarvan een sprekend voorbeeld. 
Met dit managementplatform zijn alle 
transacties binnen een dag inzichtelijk voor 
de klant. Dat levert de operationele en 
financiële afdeling een actueel overzicht 
van de kosten. Bakker Logistiek maakt al 
gebruik van dit managementplatform. 
“Maar de mogelijkheden breiden uit”, 
zegt PeterPaul Haverbeke. “In overleg 
gaan we kijken hoe we meer gegevens 

om andermaal voor LNG te kiezen. De 
voertuigen worden dagelijks ingezet voor 
supermarktdistributie.” Verduurzaming is 
een cruciaal onderdeel van de bedrijfs-
strategie, legt Erik Ros uit. “Bakker Logistiek 
werkt voor de klantsuccessen van nu én in 
de toekomst. Hierbij is op verantwoorde 
wijze omgaan met de middelen die ons 
ter beschikking staan van evident belang. 
Deze focus ontwikkelt zich ook samen mét 
klanten en partners.”

Oplossing staat centraal
Shell ziet hij als een van die partners. 
Het Europees dekkende netwerk is 
voor Bakker van groot belang. Erik Ros: 
“Vanwege de sterke verdichting van ons 
transportnetwerk. Goede beschikbaarheid 
van stations op of nabij de routes die onze 
voertuigen dagelijks afleggen, bespaart 
tijd voor de chauffeurs.”
De relatie tussen Bakker Logistiek en Shell 
bestaat al ruim vijftien jaar. De samen-
werking is stapsgewijs uitgebreid. Peter-
Paul Haverbeke, als Key Accountmanager 



die voor Bakker Logistiek waardevol zijn, 
kunnen aanleveren en welke management-
informatie we eventueel kunnen toevoegen.”
De chauffeurs hebben allemaal al een 
Shell Card. Die benut Bakker Logistiek ook 
voor tolbetaling door heel Europa. Dankzij 
de handige tol-registratietool kunnen de 
voertuigen gemakkelijk worden aangemeld 
voor de verschillende systemen die in 
diverse landen bestaan.

Partner in mobiliteit
LNG zorgt voor een reductie van de 
CO2emissies. Ros: “Ten opzichte 
van traditionele brandstoffen kan die 
oplopen tot 15 procent en bij gebruik 
van bioLNG zelfs tot 95 procent.”
Maar daar blijft het niet bij, voorspelt Ros. 
“Ook elektrificatie speelt steeds meer een 
rol, net als de overgang op waterstof in 
de toekomst”, aldus de operationeel en 
commercieel directeur. “Wij zijn actief 
in stedelijke gebieden, tussen de distri-
butiecentra en productielocaties, op het 
snelwegennetwerk en op internationale 
routes. Ieder voertuig, de specificaties 
van het voertuig en de energiebehoefte 
daarvan is anders bij die verschillende 
transportstromen. Daarom zoeken we voor 
de toekomst een waaier van oplossingen 
en niet één.” 
Daarbij is het een voordeel dat Shell 
al die oplossingen in huis heeft: zo kan 
Bakker Logistiek bij één, vertrouwde 
partner terecht. Erik Ros: “We willen niet 
naar verschillende dienstverleners voor 
verschillende varianten van energie.” 

CO2-compensatie
Vanuit Shell worden de duurzame 
doel stellingen van Bakker Logistiek onder-
schreven en ondersteund. Haverbeke haalt 
het nature-based solutions programma van 
Shell aan als voorbeeld: “Bakker Logistiek 
neemt ongeveer 14 miljoen liter diesel per 
jaar af. Dat is 50 miljoen kilogram CO2-uit-
stoot. Het kost voor Bakker Logistiek een 
cent per liter diesel om zijn uitstoot in het 
gebruik van deze diesel te compenseren. 
Shell draagt op zijn beurt een cent per liter 

Schoner, zuiniger én goedkoper
Bakker Logistiek staat bekend als een logistiek dienstverlener die serieus 
werk maakt van vergroening van zijn vervoer. Dat sluit aan bij de 
ambities van Shell, maakt PeterPaul Haverbeke duidelijk: “We volgen 
het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse doelstellingen. We 
investeren in de ontwikkeling van meer en schonere alternatieve 
brandstoffen. Invulling geven aan een duurzame aarde wordt steeds 
belangrijker. Van alle oliemaatschappijen is Shell hierin de voortrekker. 
Daar ben ik trots op. Het is een uitdaging om constant te innoveren 
zodat klanten schoner, zuiniger én goedkoper kunnen rijden.”

af voor de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij 
het winnen van de olie tot aan de bezor-
ging van de brandstof aan de pomp.”
“Het terugdringen van de CO2-uitstoot 
moet plaatsvinden over de gehele keten. 
Bakker Logistiek kan daarin als vooraan-
staande transporteur in de foodsector een 
rol spelen, onder andere in het compen-
seren van onvermijdbare CO2-uitstoot, 
en wij kunnen onder meer bijdragen door 
schonere brandstoffen te leveren.”
Bakker Logistiek en Shell zitten op hetzelfde 
spoor als het om verduurzaming gaat, 
constateren Erik Ros en Peter-Paul 
Haverbeke: “We hebben elkaar nodig 
om sterk en verantwoord te ondernemen. 
Nu en in de toekomst.” 

“ We willen 
niet naar  
verschillende  
dienstver-
leners voor 
verschillende 
varianten van 
energie.”
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“ We zijn er 
klaar voor om 
ook het grote 
publiek te helpen 
overstappen.”



Nederland is 
samen met  
Noorwegen 
koploper; vooral 
dankzij de 
incentive van de 
overheid op  
elektrische en 
hybride auto’s.
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NewMotion en Shell bouwen samen aan 
sterk fundament voor laadoplossingen

Alle seinen op 
groen voor 
elektrisch rijden

Alle seinen staan op groen voor elektrisch rijden. In 2020 
worden in Nederland twee tot vier keer zoveel elektrische auto’s 
verkocht als in 2019. Dat voorspelt Sytse Zuidema, CEO van 
NewMotion. Het bedrijf, sinds 2017 onderdeel van Shell maar 
zelfstandig opererend vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, 
zorgt ervoor dat al die auto’s straks ook kúnnen rijden. Zij 
leveren niet alleen laadpunten maar ook alle producten en 
diensten die daarmee verbonden zijn. 

Hoe doet Nederland het op het 
gebied van elektrisch rijden? 
“Nederland is in Europa samen met 
Noorwegen koploper. Elektrisch rijden 
sloeg hier vroeg aan, vooral dankzij de 
incentive van de overheid op elektrische en 
hybride auto’s en de korting op de lease-
bijtelling. Op die golf kon NewMotion, 
al opgericht in 2009 en dus een van de 
pioniers, meegroeien.”

Wat is de basis van het succes 
van NewMotion?
“Naast de laadpunten hebben we ook 
allerlei diensten voor fleetowners, 

leasemaatschappijen en importeurs 
ontwikkeld. We zijn al snel een fullservice 
bedrijf geworden: we regelen alles wat 
bij het laden komt kijken. We helpen 
bedrijven, leasemaatschappijen en 
autofabrikanten desgewenst ook bij de 
communicatie en voorlichting naar hun 
klanten of medewerkers.”
“Als een bedrijf of leasemaatschappij 
doorgeeft dat een medewerker elektrisch 
of hybride gaat rijden, regelen wij het hele 
end-to-end-proces: van de installateur die 
thuis de meterkast aanpast en het laadpunt 
plaatst tot de laadpas om overal in Europa 
te kunnen laden. We zorgen ook voor 



Door heel Europa 
kunnen klanten 
van NewMotion 
laden op meer 
dan 125.000 
publieke laad-
punten in ruim 
35 landen.

10 ReFuel

INTERVIEW

Recharge-app voor consumenten 
gelanceerd. Die is gebaseerd op ons 
softwareplatform. Daar verwachten wij 
veel van; het merk Shell is internationaal 
immers veel bekender dan NewMotion. 
Met de app kun je in heel Europa een 
laadplek vinden en krijg je toegang tot 
alle laadpunten van aanbieders waar 
wij afspraken mee hebben.” 

Hoe verloopt de ontwikkeling 
van elektrisch rijden nu?
“Alle automerken zijn er druk mee bezig. 
Kijk maar naar de nieuwe modellen dit 
jaar en het aantal dat komend jaar op 
de markt komt. Ook belangrijk is het 
beleid van landen als Duitsland, Frank-
rijk, Engeland… Iedereen is zwaar aan 
het stimuleren dat er een conversie komt 
van benzine en diesel naar elektrisch.”

In Nederland wordt het fiscale 
voordeel juist kleiner: de bijtel-
ling gaat op 1 januari van 4 
naar 8 procent…
“En dan alleen tot een aanschafwaarde 
van 45.000 euro in plaats van 50.000. 
Ik vind dat de Nederlandse regering 
dat nu best wel goed aanpakt. Het 
gaat stapsgewijs, geleidelijk. Oké, de 
bijtelling wordt twee keer zo hoog, maar 
het blijft nog steeds veel aantrekkelijker 
dan een brandstofauto. De regeling past 
ook beter bij de toekomstige modellen, 

het laadpunt op de zaak en maken het 
voor het bedrijf mogelijk om alles rond het 
laden van het elektrische wagenpark te 
monitoren, analyseren en beheren.”

Hoeveel laadpunten hebben 
jullie?
“52.000 eigen laadpunten: thuislocaties, 
kantoorlocaties en depotlocaties. En door 
heel Europa kunnen onze klanten laden op 
meer dan 125.000 publieke laadpunten in 
ruim 35 landen.”

In 2017 kozen jullie voor aanslui-
ting bij Shell. Wat betekende 
dat voor NewMotion?
“Met Shell staan we sterk. Iedereen in de 
markt ziet ons als een geloofwaardige 
partij. We hoeven ook niet meer elke twee 
jaar energie te steken in het vinden van 
funding om onze groei te financieren. We 
waren in staat verder te investeren; in ons 
platform, in de hard- en de software en 
in mensen. We hebben nu meer dan 250 
medewerkers.”
“Mede door Shell hebben wij ook commer-
cieel een goede positie in de landen om 
ons heen, dankzij de contacten, relaties 
en kanalen om die markten te bedienen. 
We zijn er klaar voor om nu ook het 
grote publiek te helpen overstappen op 
elektrisch rijden. We richten ons vooral 
op Engeland, de Benelux, Duitsland en 
Frankrijk. Maar op verzoek van autofabri-
kanten en leasemaatschappijen, die een 
Europese dekking willen, zijn we in bijna 
alle Europese landen actief.” 

Wat levert de samenwerking 
nog meer op?
“We hebben een aantal mensen in ons 
team die van Shell afkomstig zijn. Met het 
doel om de verbinding te maken en meer 
van elkaars sterke punten te profiteren. 
Met Shell Fleet Solutions hebben we de 
Shell Card uitgebreid zodat hun klanten 
er zowel benzine en diesel mee kunnen 
betalen als elektrisch laden.”
“In oktober hebben we ook de Shell 

“ Internationaal 
is Shell veel 
bekender dan 
NewMotion.”
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waarvan de meeste rond of onder de 
40.000 euro gaan kosten.”

Voor leasemaatschappijen en 
fleetowners zijn vooral de total 
costs of ownership belangrijk. 
“Ja, en die zijn afhankelijk van de 
restwaarde. De eerste signalen zijn goed: 
Tesla’s blijven veel waard, die schrijven 
weinig af. Waar de restwaarde van elektri-
sche auto’s heel goed blijkt te zijn, is die 
van diesels – nu nog goed voor 90 procent 
van het wagenpark van leasemaatschap-
pijen – enorm gekelderd. Je mag vanaf 
2030 de binnenstad van Amsterdam niet 
meer in; dus wie koopt er dan nog een 
tweedehands diesel.”

Welke auto rijdt u zelf?
“Een Tesla Model 3. Die bevalt uitstekend. 
Ik ervaar ook geen belemmeringen. We 
zijn er gewoon mee op vakantie geweest 
naar Zuid-Europa. Ik moet alleen wel 
oppassen dat ik geen bekeuringen krijg; je 
kunt er zo loeisnel mee optrekken…”

Shell stapt over op  
elektrisch rijden 
Met ingang van 1 januari kunnen medewerkers van Shell/NAM met 
een zakelijke leaseauto alleen nog kiezen uit volledig elektrische 
modellen. Binnen vier jaar tijd rijdt het gehele wagenpark van bijna 
500 auto’s emissieloos. De centrale ondernemingsraad heeft daar in 
november groen licht voor gegeven.

Als lid van de Coalitie Anders Reizen heeft Shell zich gecommitteerd 
aan de afspraak de verkeersuitstoot van het eigen personeel minstens 
met de helft terug te dringen voor 2030. Paul Schuurman die namens 
de HRafdeling het hele traject naar elektrisch rijden heeft voorbereid, 
zegt: “Met drie maatregelen die we komend jaar invoeren, behalen 
we al een derde van die doelstelling. Naast de overstap op 
elektrische leaseauto’s gaan we ook zorgen dat het aantal 
deelnemers aan de fietsregeling en de OVregeling verdubbelt.” 

Paul Schuurman heeft diverse keren met de specialisten van 
NewMotion gesproken. Die konden hem adviseren over allerlei 
praktische zaken. Bijvoorbeeld over het beleid ten aanzien van 
laadpunten bij werknemers thuis. “NewMotion wordt ook onze 
leverancier. Fijn dat die kennis en service binnen Shell voorhanden is.”
HR schrijft geen specifieke merken of modellen voor. “Mensen 
mogen, binnen hun leasebudget, zelf kiezen. De enige eis, die we 
voorheen ook hanteerden, betreft de veiligheid: de auto moet vijf 
sterren scoren bij de Euro NCAP-test.” 
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“ Er is geen gelijkwaardig 
alternatief voor heavy 
duty-oplossingen.”
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 Heiko Tit van Shell New Energies:

“ Waterstof staat 
aan vooravond 
van doorbraak”

We staan aan de vooravond van de grote doorbraak van waterstof als 
brandstof voor voertuigen. Heiko Tit vertelt waarom Shell zich sterk maakt 
voor deze schone energiedrager, die een boost gaat geven aan zero 
emission rijden. Hij is binnen Shell New Energies verantwoordelijk voor de 
commerciële ontwikkeling van waterstof voor mobiliteit.



De energie-
dichtheid van 
waterstof is acht 
tot tien keer zo 
groot als die van 
batterijen.
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Waterstof wordt wereldwijd 
gezien als een cruciale 
factor in de ontwikkeling 
van schoner wegverkeer. 

De eerste stappen zijn gezet. “De afge-
lopen jaren heeft Shell veel ervaring 
opgedaan met het bouwen van waterstof-
stations”, vertelt Heiko Tit. “Daarmee zijn 
we de pilotfase voorbij en implementeren 
we nu ook projecten op schaal in Duitsland 
en Californië. Ook in andere regio’s zijn 
we bezig met het verder uitrollen van 
het waterstofnetwerk. Niet alleen voor 
personenwagens, maar zeker ook voor 
zware voertuigen.” 

Geen uitstoot
Met waterstof wordt volledig emissieloos 
rijden mogelijk. Een voorwaarde is dan wel 
dat die gemaakt wordt door elektrolyse 
van water met groene stroom. Dan is er 
sprake van ‘groene waterstof’. Een voertuig 
met een brandstofcel zet gecomprimeerd 
waterstofgas om in stroom voor zijn 
elektromotor. De uitstoot bestaat alleen 
uit waterdamp.
Een cruciaal voordeel ten opzichte van 
de batterijen die batterij-elektrische 
voertuigen aandrijven, is dat waterstof 
een energiedichtheid heeft die acht tot 
tien keer zo groot is. Hierdoor kunnen 
waterstofvoertuigen een grotere actie-
radius bieden en een groter vermogen 
leveren, wat belangrijk is voor zwaardere 
voertuigen. 

Met waterstof ben je ook af van de lange 
laadtijd die aan batterijen verbonden is. 
“Het aftanken is in een aantal minuten 
gebeurd, vergelijkbaar met diesel”, 
aldus Tit. 

Truckfabrikanten
Op korte termijn liggen de beste kansen 
op het gebied van personenvoertuigen, 
zo wordt algemeen aangenomen. “Bij 
vrachtwagens duurt het wat langer 
voordat er voldoende modellen zijn die 
op waterstof kunnen rijden. Maar alle 
fabrikanten zijn ermee bezig. Die modellen 
komen eraan. Zodra het aanbod er is, 
zal blijken dat er vraag is. Elke transpor-
tondernemer die ik spreek, is zich aan 
het oriënteren hoe de bedrijfsvoering 
duurzamer kan worden. Vaak vragen ook 
hun opdrachtgevers daarom.”
Azië geldt als voorloper; Hyundai en 
Toyota bouwen al waterstoftrucks en gaan 
die ook leveren in Europa en Californië. De 
Amerikaanse nieuwkomer Nikola heeft een 
langeafstandstruck aangekondigd voor de 
Europese markt, die tot 1.200 kilometer op 
een tank waterstof kan rijden. Maar ook 
veel bekende fabrikanten kondigden recent 
aan een medium of heavy duty-voertuig op 
de markt te brengen: Iveco, Daimler, GMC, 
Renault, MAN en Mitsubishi/Fuso.
Als het gaat om de kosten verwacht Shell 
dat waterstof op termijn concurrend kan 
zijn met diesel. “Door de productie op 
te schalen kunnen de kosten van groene 
waterstof aanzienlijk dalen. Daarnaast kan 
Europese wetgeving over een CO2heffing 
dit proces versnellen.”

Doorbraak
Tit voorspelt dat de grote doorbraak 
ophanden is. “Het gaat echt gebeuren. 
Er is geen gelijkwaardig alternatief voor 
heavy duty-oplossingen.” 
Er zijn al steeds meer projecten waarbij 
zware voertuigen op waterstof rijden of 
dat binnenkort gaan doen, vertelt Tit. 
“Zo bouwt Shell in Groningen vóór het 
eind van 2020 een station waar twintig 

Shell helpt dealers op weg 
met waterstof
Om waterstof op grotere schaal beschikbaar te maken voor het 
wegverkeer stimuleert Shell de alternatieve brandstof op meerdere 
manieren. Zo is er een programma ontwikkeld om bestaande en nieuwe 
tankstationeigenaren te helpen bij het toevoegen van waterstof aan het 
assortiment op hun tankstation. In deze Dealer Value Proposition 
kunnen ondernemers gebruikmaken van een compleet pakket: 
kwalitatief goede waterstofapparatuur tegen een gereduceerd tarief, 
maar ook ondersteunende diensten op het gebied van veiligheid, 
design, vergunningsaanvraag, financiering en marketing. 
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waterstof bussen kunnen tanken die in de 
regio Groningen-Delfzijl worden ingezet. 
Op dit station zal 100 procent groene 
waterstof verkocht worden. Daarnaast 
heeft de gemeente Groningen afgelopen 
oktober haar tweede vuilniswagen op 
waterstof aangeschaft.”

In de Verenigde Staten gaat de ontwikkeling 
sneller. Zo heeft Shell al diverse waterstof-
stations voor personenwagens in Californië; 
er staan er meer op de planning. In de 
havens van Los Angeles en Long Beach 
bouwt Shell zijn eerste waterstofstations 
voor trucks (in samenwerking met Toyota). 
Tit kijkt ook met veel interesse naar Duits-
land. “Daar wil de bondsregering dat in 
2030 een derde van de zware voertuigen 
elektrisch wordt aangedreven – op batterij 
of op waterstof. Gezien de voordelen zal 
waterstof bij veel transportbedrijven de 
voorkeur krijgen.”

Meer locaties
Ondernemers die voor waterstofvoer-
tuigen kiezen, willen de zekerheid dat er 
voldoende locaties zijn waar hun wagens 
kunnen tanken. Er zijn er nu vier: in Rhoon, 
Arnhem, Helmond en Delfzijl. Er komen 
snel nieuwe bij. Shell gaat waterstof 
aanbieden in Amsterdam en bij Schiphol. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de 
vraag zal Shell daarna kijken naar verdere 
uitbreiding van het waterstofnetwerk in 
Nederland.

“We hebben grote verwachtingen van 
waterstof. We hebben een compleet 
uitgewerkte propositie voor bestaande en 
nieuwe tankstationeigenaren die waterstof 
willen gaan verkopen”, vertelt Tit. “Met 
een turnkey-oplossing helpen we hen 
graag op weg. Degenen die nu instappen, 
zijn er straks helemaal klaar voor als 
waterstof echt in de lift zit. Zo kunnen ze 
anticiperen op een afnemende verkoop 
van fossiele brandstoffen en creëren ze 
een voorsprong op andere tankstation-
eigenaren die eerst afwachten.” 

Wat is ‘groene waterstof’?
Met waterstof kan het wegvervoer overschakelen op elektrisch en 
volledig emissieloos rijden. Afhankelijk van de manier waarop de 
waterstof wordt geproduceerd, kan er in het productieproces nog 
wel CO2 worden uitgestoten. Dat is bij ‘grijze waterstof’ het geval, 
momenteel de goedkoopste variant. Die wordt namelijk uit 
aardgas gemaakt. 

De productie van ‘blauwe waterstof’ gebeurt ook op basis van 
aardgas, maar is CO2-neutraal doordat de CO2 wordt afgevangen 
en opgeslagen. Ten slotte is er ‘groene waterstof’, die met behulp 
van elektrolyse met hernieuwbare elektriciteit uit water wordt 
geproduceerd. 
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5Beeldt u zich in: een fleet met slimme, autonome die voertuigen die automa-
tisch de best beschikbare roadservices vinden, boeken en betalen op basis van 
real time data. Dat klinkt misschien als toekomstmuziek, maar TRAVIS Road 
Services, partner van Shell Fleet Solutions, sorteert hier al op voor. TRAVIS 
biedt transporteurs een boekingsplatform voor het beheren en monitoren van 
roadservices zoals truckparking, truckwash, tankcleaning en reparaties. 

Shell Card-houders kunnen deze roadservices al ‘betalen’ met hun Shell Card, 
maar wist u dat u ze ook met uw Shell Card kunt beheren? Het werkt heel 
eenvoudig. Meldt u zich aan bij TRAVIS en koppel één of meerdere Shell Cards 
aan uw TRAVIS-account. Voer de relevante fleetgegevens in. Bij een boeking 
geeft TRAVIS op basis van uw zoekcriteria aan welke geschikte servicelocaties 
op de route liggen. Selecteer en boek een roadservice en de chauffeur krijgt 
vervolgens een bevestiging en een QR-code van de boeking op zijn board-
computer of mobile device. Ook de servicelocatie ontvangt een melding 
van de boeking. Als de chauffeur zich op de locatie meldt, kan de boeking 
eenvoudig met de QR-code worden geautoriseerd. In uw TRAVIS-account en 
op uw Shell Card-verzamelfactuur vindt u het overzicht van de afgenomen 
diensten en de bijbehorende kosten terug. 

Maar TRAVIS biedt meer. Maakt u voor de aansturing van uw bedrijf reeds 
gebruik van een transportmanagementsysteem, planningsmodule, fleet-
managementsysteem, of een combinatie hiervan? Dat is goed nieuws, want 
in de nabije toekomst zal TRAVIS koppelingen bieden met deze systemen, 
zodat roadservices geheel ‘data driven’ integreren met uw organisatie en fleet. 

Wilt u meer weten over wat TRAVIS Road Services voor uw fleet kan 
betekenen? Ga dan naar www.yourtravis.com. 
 

Eenvoudig vinden, boeken en betalen van roadservices 
met TRAVIS 

NEW

NEW

Optimale grip op uw fleet 

Benefits

16 ReFuel

ADVERTORIAL

✓		Geen cash restituties, losse bonnen en nooit
 meer voorschieten
✓	Geen onnodige kilometers en wachttijden
✓	Efficiëntere rittenplanning 
✓	Autorisatie door middel van QR-code
✓ Frequentiebeheer en monitoring
✓	Digitale factuur in uw TRAVIS-account
✓	Een verzamelfactuur via Shell Card
✓	Administratieve tijdsbesparing 
✓	Europese dekking
✓	Direct betalen met Shell Card ook mogelijk
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INTERVIEW

“ Als Shell erachter 
staat, kun je er 
van uitgaan 
dat het goed 
geregeld is.”
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Müller Fresh Food Logistics (MFFL) sluit zich aan bij het 
CO2compensatieprogramma van Shell. “We doen al veel om 
onze uitstoot te beperken, maar volledig emissieloos rijden is 
voor ons gewoon nog niet mogelijk. Dan is dit een eenvoudige 
en directe manier om aantoonbaar resultaat te boeken. 
Zo komt CO2-neutraal rijden in één klap binnen bereik”, 
aldus de enthousiaste algemeen directeur JanPeter Müller.

 Jan-Peter Müller (Müller Fresh Food Logistics):

“ Compensatie- 
programma 
brengt CO2- 
neutraal rijden 
binnen bereik”

Vanaf 1 januari 2020 compen-
seert het familiebedrijf uit het 
Overijsselse Holten zijn totale 
dieselverbruik door de toeslag 

van één cent per liter. Het gaat om circa 
400 vrachtwagens. Met de opbrengst 
financiert Shell gecertificeerde projecten 
waarbij in onder andere Peru en Indonesië 
bossen worden beschermd en aangelegd. 
Jan-Peter Müller ondertekende het 
contract donderdag 31 oktober samen 
met president-directeur Marjan van Loon 
van Shell Nederland. Zij was te gast bij 

de feestelijke opening van een nieuw 
distributiecentrum in Lekkerkerk. Dat liet 
MFFL bouwen na de overname van Prins 
Transport en Opslag op die locatie.

Bekroning
De 50-jarige ondernemer is een enthousiast 
voorstander van het compenseren van 
CO2uitstoot. “Ik zou collegawegvervoer
ders willen oproepen om ook aan het 
compensatieprogramma mee te doen. En 
zeker ook aan de opdrachtgevers… Als 
je de toeslag verrekent in de kostprijs van 

“ Ik zou 
collega-
wegvervoer-
ders willen 
oproepen om 
ook aan het 
compensatie-
programma 
mee te doen.”
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INTERVIEW

een eindproduct, is die niet meer terug te 
vinden. Hoe meer wij erover nadachten, 
hoe sterker we tot de conclusie kwamen 
dat je het eigenlijk niet kunt maken om het 
niet te doen.”
Jan-Peter Müller ziet deze stap als de 
bekroning “van een samenwerking die 
al minstens veertig jaar bestaat, nog uit 
de tijd van de rechtsvoorgangers van 
Shell: eerst Strijbosch en later Oliecentra. 
Shell is als marktleider een betrouwbare 
leverancier met een kwaliteitsproduct en 
een groot netwerk. Ze leveren FuelSave 
Diesel voor onze homebase en alle 
onderwegtankingen.”
Dat het compensatieprogramma door Shell 
is opgezet, woog mee in de over weging 
om eraan mee te gaan doen, vertelt de 
ondernemer. “Dat wekt vertrouwen. Je 
kunt er bij Shell van uitgaan dat het goed 
geregeld is. Ik heb er kort onderzoek naar 
gedaan en de opzet ziet er gewoon goed 
uit. Het programma voldoet aan alle inter-
nationale maatstaven.” 

Marktleider
De Müller-groep bestaat al meer dan 
tachtig jaar. Met Jan-Peter en zijn 
broer Anton staat inmiddels de derde 
generatie aan het roer. In 1938 begon 
hun opa in Holten met het vervoer van 
vee. Later kwamen daar allerlei vormen 
van wegtransport voor in de plaats; van 
melkauto’s, tankwagens en huifvervoer 
tot koelvervoer en diepvriestransport. 
“We hadden ook nog een begrafenis
onderneming en een taxidienst en in 
de jaren 70 deden we zelfs de lokale 
ambulance… Zo werkte dat in een dorp.”

“Rond de eeuwwisseling hebben we 
besloten ons te focussen op het koelvers 
leveren van levensmiddelen en diep-
vriestransport. Zodoende zijn we nu 
gespecialiseerd in het werk voor de 
foodservice en retail. We werken met 
name voor producenten en in toenemende 
mate ook voor winkelketens. Met alle 
logistieke diensten daaromheen kunnen 
we toegevoegde waarde bieden, inclusief 
bijvoorbeeld ompakken, verpakken en 
etiketteren.”
Vandaag de dag is MFFL in Nederland 
marktleider op het gebied van koelvers-
groupage. In totaal werken er circa 
900 mensen bij de groep. In Nederland 
heeft MFFL naast Holten en Lekkerkerk 
nog vestigingen in Roelofarendsveen en 
Nijkerk. Ter ondersteuning van het inter-
nationaal transport heeft het bedrijf een 
eigen vestiging in Tsjechië. 

De rechtervoet van de 
chauffeur
De CO2-compensatie van de trucks ontslaat 
het bedrijf niet van andere maat regelen, 
vindt JanPeter Müller. “Zo is in Lekkerkerk 
het hele dak voorzien van zonnepanelen 
en hebben we voor het koel-/vrieshuis 
gekozen voor een milieuvriendelijke 
koelinstallatie. We hebben ook overal 
ledverlichting en hergebruiken regenwater.”
Voor verdere CO2-reductie werkt MFFL 
ook samen met opdrachtgevers. “Die zijn 
daar ook actief mee bezig. Iedere dag is 
het voor ons aan de orde. Bijvoorbeeld 
door de beladingsgraad zo hoog mogelijk 
te krijgen en tijdvensters te synchroniseren, 
zodat de vrachtwagens niet onnodig 
hoeven te wachten bij klanten.”
 “We doen al veertig jaar aan brandstof-
besparing; nu heet dat CO2-besparing. 
We hebben bijvoorbeeld Het Nieuwe 
Rijden ingevoerd. We hebben onze eigen 
rijschool en mentoren begeleiden de chauf-
feurs. De rechtervoet van de chauffeur blijft 
belangrijk voor het verbruik. Net als de 
bandenspanning. Ons zusterbedrijf Müller 
European Truck & Trailer Care controleert 
regelmatig op alle standplaatsen, maar 

Koelen met remenergie
Müller Fresh Food Logistics heeft al jaren een aantal trailers die de 
vracht koelen op basis van de remenergie. Een asgenerator voedt 
daarbij de accu’s. Deze techniek zal de komende jaren een grote 
vlucht nemen, voorspelt JanPeter Müller. “Ook andere transport
bedrijven hebben interesse. Ons zusterbedrijf Müller European Truck 
& Trailer Care gaat de asgeneratoren en de accu’s op grotere schaal 
opbouwen voor trailerproducenten.”

“ Bij iedere 
investering die 
je doet, moet 
je tien jaar 
vooruitkijken.”



MFFL was een van de 
eerste die aan Lean & 
Green meedeed, met 
36 procent CO₂-bespa-
ring binnen drie jaar.
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ook op locatie, de bandenspanning – en 
voert dan eventueel ook andere technische 
controles uit.” 

Spagaat
Over verduurzaming van de vloot zegt 
JanPeter Müller: “De EURO6 is al een heel 
schone wagen, laten we dat niet vergeten. 
En er wordt al een behoorlijke biocompo-
nent aan de brandstof toegevoegd.” MFFL 
was een van de eerste wegvervoerders die 
aan Lean & Green meedeed en heeft in 
dat programma later ook een ster behaald. 
“Met 36 procent CO2-besparing binnen 
drie jaar.”
Maar hij is voorzichtig als het gaat om 
de radicale overschakeling op nieuwe 
technieken of brandstoffen. “Er zijn zoveel 
ontwikkelingen op dat vlak dat het moeilijk 
kiezen is. Wat zijn de exacte besparingen 
en voordelen? Wanneer zijn de aange-
kondigde goede elektrische trucks echt 
te koop? Volgens ons gaat het nog wel 

Müller Academy
Vakkundige en gemotiveerde werknemers zijn onmisbaar om een 
bedrijf uit te bouwen, weet JanPeter Müller. “Die mensen vinden en 
aan je binden is tegenwoordig gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Daar zijn we erg actief in.”

In de op 31 oktober geopende vestiging in Lekkerkerk is de Müller 
Academy ondergebracht. Daar kunnen onder meer zij-instromers 
uit de Krimpenerwaard terecht voor een chauffeursopleiding. Die 
opleiding wordt onder voorwaarden gesubsidieerd. 

een paar jaar duren voor er helderheid 
is over wat echt een goed oplossing voor 
de lange termijn is. Dat is de spagaat 
waar je als vervoerder in zit. Bij iedere 
investering die je doet, moet je tien jaar 
vooruitkijken. Voor mij is het absoluut nog 
niet duidelijk waar we over tien jaar staan 
als het om brandstoffen gaat. Je kunt niet 
overal aan meedoen en moet verstandige 
keuzes maken.”
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Ondertekening
van het Parijse
Klimaatakkoord.

De C40 steden hebben actieplannen opgesteld 
voor een netto CO₂-uitstoot in 2050. 
(C40 is een samenwerkingsverband van 94 grote steden.)

Het elektriciteitsgebruik 
is toegenomen tot 
35.000 TWh/jaar. 
Een stijging van 50% 
in tien jaar tijd.

De vraag naar 
vloeibare brandstoffen 
begint af te nemen.

Overheden komen tot 
een overeenstemming 
over het prijsniveau 
van CO₂-emissies.

Met een omvang 
van 1 Gt is een 
mijlpaal in de opslag 
van CO₂ bereikt.

Door versnelde investeringen 
is de capaciteit van wind- en 
zonne-energie verviervoudigd 
tot 5.000 GW.

De eerste intercontinentale 
vlucht met een waterstofvliegtuig.

India is het land met 
de meeste zonnepanelen.

Zonnepanelen 
hebben olie 
ingehaald als 
grootste 
energiebron.

India en China bereiken
een mijlpaal doordat in
elk van beide landen 
1 Gt CO₂ is opgeslagen.

In alle regio’s is de netto 
CO₂-uitstoot teruggebracht naar nul. 

Het merendeel van trucks gebruikt elektriciteit 
of waterstof als energiebron.

De wereld telt 850.000 
10 MW windturbines.

Er komen meer bossen bij 
dan dat er verdwijnen.

De laatste landen hebben
hun netto CO₂-uitstoot
teruggebracht naar nul.

De opbrengst van het wereldwijde
energiesysteem is verdubbeld
in vergelijking met 2010.

Het aandeel van biobrandstof
in vloeibare brandstoffen
is groter dan het aandeel
fossiele olie.

Wereldwijd is er 
12 Gt CO₂ opgeslagen.

Het aandeel 
van waterstof 
als energiebron 
is gestegen tot 10%.

Na het vieren van 30 jaar bijna-nul 
emissies, komt een volledig circulaire 
economie in steden in zicht.
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TOEKOMSTSCENARIO

Waar komen we vandaan en waar werken we naar toe?

Op weg naar een CO2 -neutrale wereld
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https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenario-sky.html
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Op weg naar een CO2 -neutrale wereld
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Atos Nederland is dit jaar begonnen met het 
stapsgewijs elektrificeren van zijn wagenpark. 
De ambitie is dat de uitstoot van de medewerkers 
met een leaseauto binnen vijf jaar op nul uitkomt. 
Het was een gezamenlijk initiatief van HR en 
Sustainability-medewerkers dat onder leiding van 
Joost van Willigenburg, hoofd HR Nederland vorm 
heeft gekregen. Zijn belangrijkste tip voor bedrijven 
die hun wagenpark willen vergroenen: “Je moet het 
gewoon gaan doen. Als dat (nog) niet precies kan 
zoals je had bedacht, begin je zoals het wél kan.” 

“ Het uiteindelijke 
doel is nul uitstoot 
over vijf jaar.”

  Joost van Willigenburg (Atos Nederland)  
over elektrificeren van het wagenpark: 

“ Je moet het 
gewoon doen”

INTERVIEW



Atos Nederland 
heeft binnen  
het concern een  
voorbeeldrol voor 
andere landen.
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Top 10 IT-bedrijf
Atos, genoteerd aan de aandelenbeurs van Parijs, behoort tot de top 10 
ITbedrijven van de wereld. Het Franse bedrijf telt 110.000 medewerkers in 
73 landen. Atos is Europese leider op het gebied van cloud, cybersecurity en 
high performance computing en de wereldwijde IT-partner voor de 
Olympische Spelen en de Paralympische Spelen.

In Nederland werken circa 3.300 mensen bij Atos. Dat werd hier een grote 
speler toen het in 2000 Origin overnam, dat in 1990 was ontstaan door de 
fusie van BSO en een deel van Philips’ interne ITafdeling. Het hoofdkantoor 
staat in Amstelveen; er zijn vestigingen in Groningen en Eindhoven.
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INTERVIEW

L easing is in Nederland zeer 
populair. Niet zo vreemd dus dat 
Atos Nederland binnen het 
wereldwijde concern (actief in 

73 landen) de meeste leaseauto’s heeft 
rondrijden. Het gaat om circa 1.800 
auto’s. “Dat betekent dat het veel impact 
heeft als we ons wagenpark kunnen 
vergroenen”, zegt Joost van Willigenburg. 
Nederland is de tweede binnen Atos, na 

het Verenigd Koninkrijk, dat die stap heeft 
gezet. Daarmee heeft het mede een 
voorbeeldrol voor andere landen. “We zijn 
een projectteam gestart met collega’s van 
HR Compensation & Benefits, Inkoop en 
Sustainability, geadviseerd door Fleet 
Support en diverse leasemaatschappijen, en 
hebben besloten het stap voor stap te doen. 
Aangezien met de introductie van elek trische 
auto’s de meeste milieuwinst te boeken is, 
hebben we ons daar eerst op gefocust. Vanaf 
2020 gaan we met de openbaarvervoer- en 
de fiets regeling aan de slag.”

Kostenneutraal
De HRafdeling ging niet over één nacht 
ijs. De ideeën zijn eerst uitvoerig binnen 
en buiten de organisatie getoetst. Zo 
groeide ook het draagvlak bij het perso-
neel. “Dat is te danken aan twee collega’s: 
Frank Winnubst, toenmalig directeur 
Compensation & Benefits, en Casper 
Weijtenburg, de coördinator van dit 
traject. Zij hebben uitvoerig en met heel 
wat mensen en afdelingen gesproken. 
Dat was heel intensief, we hebben er 
zowat een jaar voor uitgetrokken. Om 
te achterhalen wat het betekent voor 
mede werkers, voor de financiële afdeling, 
voor de bestaande inkoopcontracten… 
Echt alle consequenties van het nieuwe 
autobeleid, over de volledige breedte.”

Duurzaamheid
Binnen de Atos-groep is duurzaamheid al jaren 
een integraal onderdeel van het beleid. Zo 
heeft het concern zich gecommitteerd aan 
diverse internationale doelstellingen, waaronder 
het Klimaat akkoord van Parijs.

Atos was ook een van de eerste bedrijven die 
een jaarlijkse CSR-rapportage (maatschappelijk 
jaarverslag) invoerde naast het financieel 
jaarverslag. Het bedrijf is door het Carbon 
Disclosure Project (CDP) aangewezen als een 
van de koplopers en werd dit jaar voor de 
tweede keer op rij door de Dow Jones 
Sustainability Index uitgeroepen als 
duurzaamste IT-bedrijf ter wereld.

“ We hebben 
een balans  
weten te  
bereiken tussen  
een lagere  
CO2uitstoot en 
keuzevrijheid.”
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“Daar zijn de uitgangspunten voor een 
visie op mobiliteit uitgerold. Duurzaam-
heid is dan uiteraard belangrijk, maar 
ook moeten medewerkers zo goed 
mogelijk kunnen reizen, wilden we de 
keuze vrijheid in stand houden en mensen 
stimuleren om minder te reizen. De 
autoregeling moest verder eenvoudig zijn 
én kostenneutraal of zelfs goedkoper zijn 
voor zowel Atos als de medewerkers.”

Balans
De centrale ondernemingsraad hechtte 
veel waarde aan de keuzevrijheid. 
Daardoor kunnen de medewerkers nog 
steeds uit heel veel uitvoeringen kiezen: 
419. “In elke leasecategorie hebben we 
een elektrische auto toegevoegd. Zo 
hebben we een balans weten te bereiken 
tussen een lagere CO2-uitstoot en keuze-
vrijheid. Het uiteindelijke doel is in vijf 
jaar naar nul uitstoot te gaan.” 

“De bedoeling is dat we het aantal 
elektrische modellen jaar na jaar 
uitbreiden. Er komen meer elektrische 
auto’s op de markt en de verwachting is 
dat ze goedkoper worden. Dat maakt 
het voor mensen aantrekkelijker om 
over te stappen.” Bij de selectie van de 
elektrische auto’s liep het projectteam 
tegen een probleem aan: voor de gehele 
Atos-groep heeft het hoofdkantoor in 
Parijs overkoepelende inkoopcontracten 
gesloten met auto fabrikanten. “We 
hebben gelukkig de ruimte gekregen om 
voor onze elektrische auto’s af te wijken 
van de mondiale afspraken.” Ook de 
leasemaatschappijen en Fleet Support, 
dat als externe partij het wagenpark-
beheer uitvoert en Atos adviseert, stelden 
zich constructief op. 

Laadpunt thuis
 “We doen een extra aanbod waarbij 
men als extra optie voor een laadpaal 
thuis kan kiezen. Tegen een geredu-
ceerd tarief en verwerkt in de eigen 
bijdrage. Totdat het laadpunt is 

afgeschreven, blijft het eigendom van Atos. 
Daarna wordt het van de medewerker. 
Natuurlijk vergoeden we de privé geladen 
stroom.” Laden onderweg kan met de 
Shell Card. “Die gebruiken we nu ruim vier 
jaar. Eerst alleen voor benzine en diesel; 
nu ook voor laden.” NewMotion (onder-
deel van Shell) verzorgt de laadpunten 
bij de mensen thuis – en de uitbreiding 
van het aantal laadstations bij de 
Atos-vestigingen – en regelt ook de 
verrekening van de elektriciteitskosten.

De fiscale behandeling van de auto 
van de zaak heeft een grote invloed op 
keuzes van zakelijke rijders. “Dat heb je 
als bedrijf niet in de hand. Gedrag wordt 
in ons land sterk gestuurd via de belas-
tingen. Bijtellingspercentages zijn voor 
veel mensen leidend. Duurzaamheid is 
een argument, heus, maar het is wel zo 
lekker als elektrisch rijden minder kost. Ik 
maak me dan ook best wel zorgen voor 
de toekomst, als de Nederlandse overheid 
de bijtelling stapsgewijs gelijk gaat 
trekken. Sinds de hybrides onder het hoge 
tarief vallen, is de verkoop ingestort.” 

Missie
Joost is blij dat zijn het initiatief binnen 
Atos Nederland positief werd ontvangen 
en de steun steeds verder groeit. “Ik zie 
dit als een missie, als een onderdeel van 
mijn baan waarmee ik op een positieve 
manier invloed kan hebben op hoe we 
omgaan met vervoer en met milieu. Als je 
dan door zo’n verandering kunt zorgen 
dat medewerkers goedkoper kunnen 
rijden, meer keuze hebben én het bedrijf 
minder CO2 uitstoot, kan niemand zeggen 
dat het een slecht idee is.”
“Maar het allerbelangrijkste is: je moet 
het gewoon gaan doen. Als dat (nog) niet 
precies kan zoals je had bedacht, begin je 
zoals het wél kan. Gewoon beginnen en 
de eerste successen vieren en als vliegwiel 
gebruiken om mensen nóg enthousiaster te 
maken en te laten nadenken over mobili-
teit. Dat werkt!”

Vormgeving:
NS+R, Rotterdam

Voorbehoud:
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 zorgvuldigheid 
accepteert Shell geen 
aansprakelijkheid voor 
fouten of omissies in 
deze uitgave.

Refuel Magazine is het 
relatiemagazine van 
Shell Fleet Solutions 
waarin we onze klanten 
een podium bieden om 
hun business en relatie 
met Shell te belichten. 
Ook stippen wij de laatste 
ontwikkelingen aan.

MEER INFORMATIE:

E-mail:
info@refuel.shell.com
Website:
www.shell.nl/refuel

Informatie:
Voor meer informatie kunt 
u terecht op onze website 
(http://www.shell.nl/shell-
card), u kunt ook contact 
opnemen met het Shell 
Customer Service Centre 
(0900 - 202 2730). 
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UITGEBREID AANBOD DIENSTEN VOOR ONDERWEG
Tolbetaling voor motorwegen, 
tunnels en bruggen in 26 landen

Btw- en accijnsterugvordering

Truckwash en tankreiniging

Boekingen voor veerboot- en 
treindiensten

Pechhulp en boetebetalings-
diensten

MEER WETEN?
Ga naar www.shell.nl/shellcard

TOL BETALEN 
IN EUROPAIN EUROPA
WELKE TOLOPLOSSING 
KIEST U?

(BE) (DE) (FR) (AT) (IT) (ES) (PT) (PL)

Keuze uit 3 verschillende type EETS tolboxen 
met nu al dekking in 8 Europese landen.


