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Dankzij de digitalisering konden veel sectoren en bedrijven 
ondanks Covid-19 doordraaien. Wij ook. In mijn team werken we 
sinds maart allemaal thuis. En dat lukt prima. Klantenbezoeken 
staan jammer genoeg op een laag pitje, hoe lastig mijn collega’s 
en ik dat ook vinden. Maar het contact is er niet minder goed 
door. Juist dankzij de digitale alternatieven.

Belangrijk is wel dat je steeds het doel voor ogen houdt. In ons 
geval: hoe kunnen we de dagelijkse momenten efficiënter, gemak-
kelijker en vooral ook veiliger maken voor onze klanten? 

Regelmatig komen klanten ook bij ons met de vraag om een 
nieuwe toepassing of service. Zoals Reining, zij willen dat de 
trucks (niet de chauffeurs!) zelf automatisch kunnen betalen na 
het tanken, via hun boordcomputer. Hoe dat werkt, vertelt  
fleetmanager Edwin Flikkema in dit nummer.

Ook andere voorbeelden van digitalisering komen in deze editie 
aan bod. Zoals de adoptie van Shell Fleet Hub door REMONDIS, 
het online platform om Shell Cards en accounts te beheren. En het 
gebruik van SmartPay door Infra-Techniek, een handige oplos-
sing om contactloos en veilig te betalen bij het tanken. Gewoon 
vanuit je auto. En dat blijkt door Covid-19 opeens extra handig: 
anderhalve meter afstand is geen enkel probleem. 

We besteden ook aandacht aan Shell Telematics, dat we 
samen met marktleider Geotab hebben ontwikkeld om 
data van voertuigen te analyseren. Onze interne specialist 
Abhishek Irani licht toe wat dat kan opleveren. 

Soms moeten we wennen want het gaat wel heel rap op de 
digitale snelweg, realiseer ik me. Maar inmiddels zou ik niet meer 
zonder mijn smartphone willen. En ik ben inmiddels ook gewend 
aan mijn elektrische auto. Waarmee ik op steeds meer plaatsen bij 
onze eigen Shell-stations kan snelladen. Mijn collega Hilmar van 
den Dool van Retail vertelt er in dit magazine over – en over nog 
veel meer ontwikkelingen op onze stations.

Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten. Tot die tijd 
blijven we communiceren. Digitaal en op papier. Zoals met dit 
magazine. Ik wens u veel leesplezier.

Fedde Wielenga 
Sales Manager Fleet Solutions Nederland
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Het werk gaat altijd door en dat geldt zeker 
voor transport over de weg. Dan kan het 
zijn dat je even niks nodig hebt uit onze 
winkel, alleen snel wilt betalen en weer 
de weg op wilt. Shell SmartPay maakt dit 
mogelijk. Aan de pomp. Met Shell SmartPay 
kun je namelijk via je smartphone betalen 
voor je brandstof en transacties met je Shell 
Card zijn nog beter beveiligd. Koppelen is 
eenvoudig, zo weet ook Jörgen Heetkamp 
van Infra-Techniek. Lees meer over zijn 
ervaringen met Shell SmartPay op pagina 4.

Klanten aan het woord
Bekijk nu de video’s van Limpens Elsloo, 
Kivits Drunen en Germo Logistiek over 
40-jaar samenwerking met Shell, samen 
investeren in LNG en de ervaring met het 
Shell-netwerk en de Shell Card. 
Ga naar:
www.shell.nl/tankpas-klantervaringen

SHELL TESTIMONIALS

SHELL SMARTPAY

COLOFON

Diensten voor onderweg
Wist u dat de Shell Card ook toegang geeft tot pechhulp en 
boetebetalingsdiensten? Of voor overtochten met veerboten?
Steeds meer klanten maken gebruik van ons uitgebreide aanbod 
van diensten voor onderweg zoals het betalen van tol- en wegen-
heffingen en btw- en accijnsterugvordering. Vorig jaar las u over 
de samenwerking met TRAVIS Road Services voor Truckparking, 
Truckwash en Tankcleaning. Dit jaar leest u in het interview met 
tolexpert Mark Wilson op pagina 12 meer over het gemak van 
elektronische tolbetaling.

Mobiel betalen: 
privé en zakelijk

Shell Fleet Solutions 3

Vormgeving:
NS+R, Rotterdam

Fotografie:
Vincent van Dordrecht
Olivier Middendorp / Hollandse 
Hoogte  (foto's Hilmar van den Dool)
Prometheus Informatics (foto's 
Reining)

Redactie:
Martin Dekker / B.made

Informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de websites www.shell.nl/refuel 
en www.shell.nl/shellcard, of kunt 
u contact opnemen met de Shell 
Klantenservice (0900 - 202 2730).

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.
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INTERVIEW

“ Zodra je in de auto 
stapt, zit het bonnetje 
al in je mailbox”
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 Jörgen Heetkamp (Infra-Techniek) is blij met contactloos betalen

“ Shell SmartPay 
is hartstikke 
handig”

Jörgen Heetkamp was waarschijnlijk een van de eerste gebruikers 
van Shell SmartPay. “Begin 2020. Ik had in de vernieuwde Shell-app 
gezien dat je voortaan met je mobiele telefoon en dus contactloos 
kon betalen”, vertelt de bedrijfsleider van Infra-Techniek uit Krimpen 
aan den IJssel. “Toen heb ik het vrij snel geactiveerd. Hartstikke 
handig. Ik gebruik het sindsdien altijd.”

Shell SmartPay is gekoppeld aan 
de Shell-card. Zakelijke rijders 
hebben eerst toestemming nodig 
van hun werkgever. Dat kan een 

bedrijf zelf regelen via Shell Fleet Hub, 
het online platform voor het beheer van 
Shell-cards en Shell-accounts. Vervolgens 
kun je via je smartphone betalen voor 
je brandstof. Meteen bij de pomp. Snel, 
gemakkelijk en veilig. Handig als je haast 
hebt; je bent zo weer onderweg.

Heetkamp was er zó vroeg bij dat de 
eerste keer dat hij met SmartPay betaalde, 
voor de medewerkers van het Shell-station 
in Krimpen aan de IJssel ook de primeur 
was. “Ja, die moesten ook even goed 
kijken wat er nou gebeurde. Ze kregen een 

onbekende melding en dachten eerst dat 
er misschien een storing was.”

Geen mondkapje op
Heetkamp is blij met SmartPay: “Ik tank 
één tot twee keer per week. Het gaat snel 
en werkt goed. Ik rijd door het hele land 
naar projecten en inmiddels kan ik bij alle 
stations waar ik kom op die manier 
betalen. Ook bij Shell Express.”
“De app zoekt zelf het station op waar je 
bent. Even inloggen en het pompnummer 
intoetsen en je kunt tanken. Zodra je weer 
in de auto stapt en je telefoon pakt, zit het 
bonnetje al in je mailbox en is het te zien in 
de app. De tankbon komt via Shell Fleet 
Hub ook bij de financiële administratie 
terecht. Geen gedoe met bonnetjes dus.”



“ De eerste keer 
voelde het 
alsof ik weg-
reed zonder 
te betalen”
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overleg met de jongens in. Ze mogen 
zelf kiezen of ze met SmartPay willen 
betalen. Ze kunnen uiteraard altijd naar 
binnen in de shop voor bijvoorbeeld hun 
vaste kop koffie. De tankbeurt is dan 
echter alvast gemakkelijk betaald.”

Top 3
Infra-Techniek is onderdeel van de Infra 
Groep. Het Krimpense bedrijf behoort in 
Nederland tot de top 3 specialisten op 
dit gebied. Directeur Ton de Jong: 
“We zijn de enige grote, onafhankelijke 
speler. Honderd procent zelfstandig. 
Dus kunnen we voor iedereen werken. 
De concurrenten zijn dochterbedrijven 
van grote aannemers in de grond- weg- 
en waterbouw.” 

De Infra Groep werk door heel Neder-
land. Vaak in opdracht van die grote 
GWW-aannemers, aan nieuwbouw- en 
renovatieprojecten voor Rijkswaterstaat, 
provincies en gemeenten.
Een groot project dat nu loopt, is 
Comol5 RijnlandRoute, de verbinding 
van Katwijk naar Leiden via de A44 
naar de A4. Maar ook het onderhoud 
van de wegen in West-Nederland Zuid 
vraagt veel van de capaciteit van de 
Infra Groep.
Het wagenpark bestaat uit ruim 70 
voertuigen: freesmachines, wegdek-
reinigers en veeg/zuig-wagens, in alle 
uitvoeringen en formaten. “Je kan niet 
met een kruiwagen en een schep de 
weg op”, aldus De Jong. “We investeren 
voortdurend. Ons materieel is niet ouder 
dan zes of zeven jaar. Het moet 
betrouwbaar en up-to-date zijn. Zo 
hebben we zo min mogelijk uitval.”

’s Nachts werken
Dat is ook te danken aan de medewer-
kers, legt hij uit. “We hebben goed en 
gekwalificeerd personeel. Opdracht-
gevers verwachten resultaat. Daarnaast 
is het een must om veilig en volgens de 
protocollen te werken.” Het najaar is 

Met de uitbraak van het coronavirus 
kwam er nóg een voordeel bij: “Het is 
gemakkelijker afstand te bewaren. Je hoeft 
immers niet de shop in om te betalen. Geen 
mondkapje op ook… Je stapt weer in je 
auto en kunt weer weg. En als je Air Miles 
spaart, krijg je die er automatisch bij.”

Wegrijden zonder betalen
Nu betaalt naast Heetkamp alleen Infra 
Groep-directeur Ton de Jong met Shell 
SmartPay. Die moest wennen, bekent hij: 
“Het voelde alsof ik wegreed zonder te 
betalen. Je ziet andere klanten ook soms 
verbaasd kijken…”
De bedoeling is dat straks ook de 
chauffeurs op de vrachtwagens er gebruik 
van gaan maken. “We voeren het in 

Infra Groep
In 2000 richtte Ton de Jong Infra-Techniek op. Inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot de Infra Groep. Het begon met het frezen van asfalt. 
Vandaag de dag is er onder meer een gespecialiseerd zusterbedrijf 
voor het vegen en reinigen van wegen (Infra-Service). 

Er werken circa 35 mensen bij de Infra Groep. Eind 2021 verhuist het 
bedrijf naar Bergambacht. Daar wordt binnenkort begonnen met de 
bouw van een nieuw en groter pand, zodat Infra Groep de komende 
jaren kan doorgroeien. 
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de drukste periode voor de Infra Groep. 
Dan moeten wegen worden geprepareerd 
voor de naderende winter en komen de 
budgetten en reserveringen vrij. 
Om het verkeer zo min mogelijk te hinde-
ren wordt er veel ’s avonds, ’s nachts 
en in de weekenden gewerkt. “We zijn 
heel druk, maar vaak zie je ons niet”, 
zegt Heetkamp. 
De meeste machines staan verspreid door 
Nederland. In de regio waar ze het meest 
worden ingezet. “Het zou zonde zijn als ze 
elke keer naar Krimpen en weer terug 
moeten rijden. De chauffeurs wonen ook 
door het hele land. Zij zijn verantwoordelijk 
voor hun voertuig. We huren overal 
parkeerplekken op industrieterreinen.”

Betrouwbaar
Al vanaf de oprichting in 2000 is het 
bedrijf klant van Shell. “Als net beginnend 
bedrijf was ik blij dat Shell ons brandstof 
wilde leveren”, vertelt De Jong. “Voor mij 
was het belangrijk dat Shell een landelijke 

Digitale tool om wegdek  
te scannen
Infra-Techniek was het eerste bedrijf in Nederland met een frees-
machine die was voorzien van een automatische diepteaansturing 
met 3D-GPS. Jörgen Heetkamp legt het voordeel uit van dit door 
Topcon ontwikkelde systeem: “Daardoor is er minder uitzetwerk, 
kunnen medewerkers sneller aan de slag en is het eindresultaat 
dankzij preciezer freeswerk vlakker. Ook zijn er zodoende minder 
wegafzettingen nodig.”

dekking heeft en dat Boot uit Alphen 
aan den Rijn, tegenwoordig heet dat 
Oliecentrale, met tankwagens op locatie 
diesel kon leveren voor onze wagens en 
installaties.”
“Wat voor ons ook zwaar weegt, is dat 
Shell een constante kwaliteit brandstof 
levert en dat het een betrouwbare 
onderneming is. Die zekerheid hebben 
wij in onze dienstverlening gewoon nodig. 
Dan kunnen wij ook een beter, 
betrouwbaar product leveren.” 



Voor Reining was de mogelijk-
heid om direct, draadloos en 
veilig via de boordcomputer 
te betalen een grote wens. 

Veiligheid en fraudepreventie zijn 
de belangrijkste redenen voor deze 
innovatie, vertelt fleetmanager Edwin 
Flikkema, werkzaam op het kantoor 
in Kolham. 

Reining heeft een vloot van ongeveer 350 
voertuigen. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
volumevervoer en warehousing van 
hygiëneartikelen, verpakkingsmaterialen 
voor de voedingsindustrie, automotive en 
isolatiemateriaal. De trucks kruisen vooral 
door en binnen de Benelux, Franrijk, 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en 
Noord-Italië. 
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Trucks van Reining 
rekenen zelf af

De trucks van Reining gaan hun brandstof binnenkort zelf 
betalen op Shell Truck Diesel-stations. Automatisch, draadloos 
en veilig. Op verzoek van deze Nederlands-/Duitse weg-
vervoerder heeft Shell dat samen met Prometheus Informatics, 
de leverancier van de boordcomputers, mogelijk gemaakt.



Boordcomputer
Reining zag al vroeg de voordelen van 
digitalisering. Een hoofdrol is weggelegd 
voor de boordcomputer van Prometheus 
Informatics uit Veenendaal. “Dat is de 
verbindende factor tussen de chauffeur en 
de auto enerzijds en de backoffice 
anderzijds. Voor de planning, 
orderverwerking, openingstijden en 
toegangscodes van afleveradressen, maar 
ook voor urenregistratie en andere 
personele aangelegenheden.”

“We doen al heel veel via Shell”, vertelt 
Flikkema. “Betaling voor de tol in geheel 
Europa via de EETS-box, en ook de 
truckwash, het parkeren. Onze chauffeurs 
hoeven dat soort kosten dus niet voor te 
schieten. Als extra voordeel heeft onze 
administratie de transacties meteen 
digitaal beschikbaar. Dat werkt uitstekend. 
Zo weten we van dag tot dag wat de 
kosten van de voertuigen zijn.”

De truck identificeert zich 
automatisch
Reining wilde ook de brandstoftransacties 
voortaan via de boordcomputer 
afhandelen. “Nu betaalt de chauffeur nog 
met een Shell Card. We wilden dat 
veiliger maken, fraude tegengaan. Helaas 
maken we regelmatig mee dat een pas 
geskimd wordt.”

Shell en Prometheus Informatics zijn met 
dat verzoek aan de slag gegaan en 
hebben het technisch mogelijk gemaakt 

dat de boordcomputer de betaling 
digitaal, contactloos en veilig uitvoert. 
Dat gebeurt via een API (Application 
Programming Interface) voor de 
betalingssoftware van Shell. 

De boordcomputer is met een chip 
uitgerust die verbinding maakt met het 
Shell-station zodra de Reining-truck daar 
arriveert. Zo identificeert het voertuig zich 
automatisch. De chauffeur geeft aan 
welke pomp hij wil gebruiken en die 
wordt vrijgegeven. Na afronding van het 
tanken wordt de transactie automatisch 
verwerkt. “De chauffeur hoeft ook niet 
meer de kilometerstand en het aantal 
getankte liters diesel op de boord-
compu ter in te vullen. Dus ook geen kans 
meer op typefouten.”

Testfase
“We zitten nu in de testfase”, vertelt 
Flikkema. “Vóór de zomer van 2021 hopen 
we de hele vloot ermee uit te rusten.”

Hij is blij met de oplossing. “De chauffeur 
kan gewoon tanken zoals hij gewend is. 
Dat was ons uitgangspunt; hij moet er 
geen omkijken naar hebben. Hij heeft 
straks geen pasjes of pincodes meer 
nodig. Die kan hij dus ook niet kwijtraken. 
Verder wordt de kwaliteit van de 
brandstofgegevens hierdoor verbeterd.”

Een screenshot van 
de melding over het 
tanken op de boord-
computer in de truck.
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“ De boordcomputer 
voert de betaling 
digitaal, contact - 
loos en veilig uit”



Smart sensors
Draadloze slimme sensoren meten 24/7 
eventuele afwijkingen in zoals vibraties, 
druk en temperatuur. Snel opsporen en 
verhelpen van storingen en inefficiënties 
draagt bij aan voorspelbaar onderhoud.

Connected worker
‘Paperless’ werken met tablets maakt 
de operatie efficiënter. Een van de 
voordelen is dat inspecteurs een live- 
verbinding krijgen met de controlekamer 
via camera en tablet. Zodat zij op elk 
moment informatie kunnen uitwisselen 
en hulp kunnen inschakelen. 

Digitale ontwikkelingen  op Pernis 
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Digital Twin
Fabrieksonderdelen worden in 4D gescand 
en gemodelleerd tot real-time “digitale 
kopie”. Een efficiënte oplossing die alle 
processen verbetert, van werkvoorberei-
ding tot productinstellingen in de fabriek.

Robotics
Snuffelrobots voor gasmetingen en 
foto-controles minimaliseren risico’s 
van operators en inspecteurs, wat 
niet alleen de veiligheid maar ook 
de efficiëntie ten goede komt.

Smart data
Een AI-softwaremodel scant 
en herkent afwijkingen en 
risico’s op foto’s die door de 
mens lastig te herkennen 
zijn. Een verdere proces- 
digitalisering die de kwaliteit 
van inspecties verhoogt.

Digitale ontwikkelingen  op Pernis Digitaal geraffineerd
Op de raffinaderij wordt, dankzij nieuwe veiligere technologie, steeds 
meer gedigitaliseerd. De digitalisatie vindt plaats in drie categorieën: 
state-of-the-art hardware, slimmere IT-tools en data-analytics. De digitale 
vernieuwings-slag maakt het werk van operators in de controlekamer en 
onderhouds-technici in het veld niet alleen makkelijker, maar zorgt ook 
voor veiliger, efficiënter en schoner opereren voor de omgeving.

Shell Fleet Solutions 11
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Betalen voor tol 
zonder barrières

Eén verenigd en uniform Europa is op de internationale 
transportroutes nog ver weg. De lappendeken aan verschillende 
tolsystemen is veel transportondernemers een doorn in het oog. 
Het is een heel gedoe om aan de regels te voldoen en de 
betalingen te verwerken. “Met onze EETS-oplossingen wordt 
het leven van de chauffeur en de wagenparkbeheerders een 
stuk gemakkelijker”, zegt Mark Wilson, accountmanager en 
tolspecialist bij Shell Fleet Solutions.
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Shell biedt met de EETS-oplossingen 
een veelzijdige Europese 
tolbetalings oplossing voor 
voertuigen boven 3,5 ton. Een 

betrouwbare en veilige methode voor 
automatische en elektronische tolbetaling 
en administratieve verwerking in steeds 
meer landen in Europa.

Allereerst: wat is EETS?
“EETS staat voor European Electronic Toll 
Service. Het is de Europese richtlijn voor de 
interoperabiliteit van elektronische tolhef-
fing in de Europese Unie. Het doel ervan is 
dat met één tolbox in heel Europa betaald 
kan worden voor tolwegen. Elk land heeft 
zijn eigen infrastructuur, set-up en methode 
om tol te berekenen. En soms ook nog 
apart voor tunnels of bruggen. Daarom 
spreken we vaak van domeinen in plaats 
van landen. Vereenvoudiging van Europese 
tolbetaling is hard nodig.
Een belangrijke mijlpaal was toen Duits-
land zijn tolsysteem openstelde voor EETS, 
halverwege 2019. Duitsland is het land 
met de hoogte tolomzet en ligt centraal 
in Europa. Vrijwel elk internationaal 
transportbedrijf heeft er mee te maken; 
je ontkomt er bijna niet aan om daar heen 
of doorheen te rijden. Sinds de toevoeging 
van Duitsland heeft EETS echt een vlucht 
genomen.”

Maar elk land gaat anders om 
met tol…
“Binnen Europa heeft Shell voor 26 landen 
een toloplossing waarvan 12 EETS-tol-
domeinen. De overige landen werken 
nog met vignetten en nationale tol, zoals 
Nederland (Eurovignet) en Zwitserland 
(LSVA). Ook dat kan via ons lopen. De 
meeste zijn immers elektronisch te regelen. 
In landen waar de chauffeur aan de grens 
een fysiek vignet moet kopen, kan gewoon 
met de Shell Card worden betaald. We 
bieden klanten daarmee diverse manieren 
om voor tol te betalen tot het moment 
waarop in heel Europa met één universele 
EETS tolbox voor tol kan worden betaald.”

Hoe werkt een EETS-tolbox?
“Voor de communicatie tussen de 
tolpoort en de tolbox in de vrachtwagen 
worden twee soorten technologieën 
toegepast. De eerste is op basis van 
DSRC, dat zijn korte radiogolven en wordt 
onder andere toe gepast in Frankrijk en 
Spanje. De andere is op basis van GPS, 
waarbij de afgelegde route via satelliet 
wordt bepaald. België en Duitsland 
zijn voorbeelden van landen die GPS 
gebruiken. In het voertuig wordt een 
zogenaamde On Board Unit (OBU) 
geïnstalleerd, de EETS-tolbox. Dit is een 
klein elektronisch kastje voorzien van de 

“ Sinds de toe-voeging van 
Duitsland heeft EETS echt 
een vlucht genomen”
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genoemde DSRC- en GPS-technologieën. 
Daarmee heb je wat nodig is om in Europa 
voor tol te betalen via EETS.

De installatie is eenvoudig. Je plaatst 
de OBU achter de vooruit, het liefst ook 
voorzien van een vaste stroomaansluiting. 
Zat er al een bestaande tolbox in het 
voertuig? Dan kan doorgaans dezelfde 
stroomkabel worden gebruikt.

Bij nieuwe vrachtwagens verzorgt de 
dealer de inbouw meestal. Al zijn er ook 
veel bedrijven met een eigen werkplaats; 
die pakken vaak de tolbox meteen mee als 
ze andere zaken, zoals de boordcomputer, 
installeren.”

Wat kost zo’n OBU?
“Bedrijven hoeven de OBU’s niet te kopen. 

Die huren ze. Er is dus geen initiële inves-
tering nodig, ook geen borg! De tolbeta-
lingen worden door Shell voorgeschoten 
waarover een toeslag wordt berekend. 
Sommige landen kennen een kortingsrege-
ling als je met een tolbox rijdt. Die wordt 
ook automatisch verwerkt.”

Wat is de belangrijkste reden 
voor bedrijven om te kiezen 
voor de Shell EETS-tolbox?
“Gemak. Allereerst voor de chauffeur. 
Het systeem is heel gebruiksvriendelijk. 
Als je door heel Europa rijdt kan je tot wel 
elf verschillende tolboxen in de cabine 
hebben. Dan verlies je al snel het overzicht. 
De meeste systemen geven ook geluid-
signalen: dan piept er om de haverklap 
een tolbox. De kans op een storing is 
ook groter. Dan moet de chauffeur gaan 
uitzoeken wie hij moet bellen voor service. 
Nu heeft hij maar met één centraal 
telefoonnummer te maken. Met onze 
one-stop-shop kan de chauffeur zich op de 
weg concentreren. 

Ook voor de administratie van het trans-
portbedrijf is het stukken eenvoudiger en 
overzichtelijker. Alle tol- en brandstoftrans-
acties op één factuur, van Shell. Indien 
gewenst is er ook extra informatie lever-
baar: met gedetailleerde toltransactiedata 
kun je op voertuigniveau het gereden 
traject analyseren. Zo worden nacalcula-
ties vereenvoudigd en kan je sneller kosten 
door factureren.”

Levert gebruik van EETS- 
tolboxen ook tijdwinst op? 
“Ja, je hoeft sowieso minder te stoppen. 
Er zijn speciale tolpoorten die automatisch 
opengaan als je met een EETS-tolbox aan 
komt rijden. Weliswaar met maximaal 30 
kilometer per uur, maar dit scheelt behoor-
lijk. Geen wachttijden, geen betaling met 
betaalpas of contant geld. Daarnaast heb je 
ook minder slijtage aan de remmen en hoef 
je niet te stoppen en weer op te trekken, wat 
weer een brandstofbesparing oplevert!”

“ Als je pech had, 
moest je elf 
verschillende 
tolboxen in de 
cabine hebben”
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Wat worden de belangrijkste 
thema’s voor 2021?
“We blijven nieuwe landen en domeinen 
toevoegen aan de dekking van de Shell 
EETS-tolboxen. Afstemming met onder 
andere wetgevers en tolaanbieders is 
daarin essentieel. Ook zijn we bezig 
om het beheer van tolboxen als module 
op te nemen in Shell Fleet Hub, het 
online platform waarmee bedrijven hun 
brandstofmanagement en Shell Cards 
kunnen beheren. Dat kan vanaf begin 2021 
ook voor de tolboxen en vignetten. Dan 
kun je zelf 24/7 extra tolboxen bestellen 
en wijzigingen doorvoeren. Bijvoorbeeld 
als er nieuwe bestemming bijkomt in een 
land waar je eerder niet op reed. Het is 
met een paar klikken ingesteld en binnen 
twintig minuten werkt de tolbox al in 
dat nieuwe land. Letterlijk en figuurlijk 
grensverleggend.”

Het doel van EETS

Meer dan 75% van het goederenvervoer in  
Europa reist over de weg waarbij tolsystemen 
worden gepasseerd die duur, complex en 
verwarrend kunnen zijn:
 
 

n  Wijzigingen in tolheffing maken budgettering en planning moeilijk
n Meerdere tolboxen en vignetten
n  Verschillende tolheffingssystemen op basis van afstand en duur (tijd)

De EETS-richtlijn heeft als doel om Europese tolbetaling  
te vereenvoudigen door:

75%

Geharmoniseerd en 
universeel Europees 
tolheffingssysteem

Elektronische 
tolbetalingen met 
minder tolboxen

Lagere kosten  
en minder 

administratie

1Vrachtvervoerstatistieken, Eurostat, juni 2019
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Het was alle hens aan dek voor de Shell-stations toen 
Covid-19 in maart Europa overspoelde. Veiligheid en 
hygiëne werden nóg belangrijker dan voorheen. “Innovaties 
als contactloos betalen met Shell SmartPay helpen om de 
anderhalve meter afstand na te leven”, zegt Hilmar van den 
Dool. Als General Manager Retail is hij verantwoordelijk 
voor de Shell-stations in Nederland, België, Luxemburg en 
Frankrijk. Van den Dool vertelt dat de coronapandemie het 
werken op slag veranderde, maar ook dat de investeringen 
in digitalisering en energietransitie gewoon doorgaan.

  Hilmar van den Dool (Shell Retail) over werken met en na Covid-19:

“ Investeren in 
digitalisering en 
energietransitie 
gaat volop door”

INTERVIEW



“ Al snel was 
duidelijk dat de 
stations van vitaal 
belang zijn voor 
de economie”
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Tijdens de eerste en de tweede 
lockdown was er geen discussie 
over: de stations bleven open…
“Al snel was duidelijk dat de brandstof-
stations van vitaal belang zijn voor de 
economie. Logisch, want ook nooddiensten 
en vrachtwagens die supermarkten bevoor-
raden, moesten kunnen tanken. Maar onze 
klandizie halveerde in het voorjaar bijna, 
en de kosten deden dat niet. Je moet je 
personeel en je huur immers doorbetalen. 
We hebben geen gebruik gemaakt van 
overheidsregelingen.
Bovendien moesten we een aantal voorzie-
ningen sluiten. We doen steeds meer aan 
verse voeding en koffie op de stations 

en de overheid schakelde die activiteiten 
gelijk aan de restaurants en cafés. Bij de 
Starbucks-vestigingen mochten gasten 
bijvoorbeeld niet meer gaan zitten om hun 
consumpties te nuttigen. Koffie en andere 
producten meenemen kon nog wel.” 

Hoe zijn jullie intern omgegaan 
met de voorschriften en veilig-
heidsmaatregelen?
“Wie thuis kon werken, is thuis gaan 
werken. Bij Shell waren we al gewend 
flexibel te werken. We zijn internationaal 
georganiseerd en werken met teams die 
bestaan uit mensen in meerdere landen. 
Virtueel samenwerken waren we al jaren 
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In september werd  
de honderdste snel-
laadpaal in gebruik 
genomen. Hilmar 
van den Dool was 
zelf de eerste klant.

INTERVIEW

gewend. Voor de mensen op kantoor was 
volledig thuis werken dus prima mogelijk. 
Voor de 2.500 collega’s op de stations 
natuurlijk niet. Het voelde dubbel om tegen 
hen te zeggen: jullie moeten op je post 
blijven om onze klanten te helpen. 
Naast onze propositie van snel, klantvrien-
delijk en betaalbaar kwam er een nieuw 
onderdeel bij: hygiëne. De stationsmede-
werkers moesten dus plotseling ook veel 
meer gaan schoonmaken om het veilig te 
houden voor onze gasten. Van de toiletten 
tot de deurklinken en tankpistolen. Maar 
daar maakten ze helemaal daar geen punt 
van. Zo’n crisis maakt ook heel positieve 
dingen los en daar ben ik trots op.”

Per land waren en zijn er 
verschillen. Het ene land is 
strenger dan het andere. 
Maakte dat het extra lastig?
“Met name in Luxemburg en Frankrijk 
waren de beperkingen in april en mei 
heel groot. Daar hadden internationale 
chauffeurs veel last van. Niet alleen 
restaurants gingen dicht, maar ook douches. 
Veel vrachtwagenchauffeurs, die voor 
een deel leven in hun wagen en op 

parkeerplaatsen, waren daar de dupe 
van: die konden opeens niet meer in hun 
basisbehoeften voorzien. We hebben 
toen snel moeten omschakelen om 
voorzieningen aan te bieden zodat ze toch 
een zekere kwaliteit van leven hadden.” 

Wat zijn de verwachtingen en 
plannen voor 2021?
“Door de flinke daling van de omzet 
in 2020 is de kosten-baten-verhouding 
volledig uit het lood geslagen. In onze 
sector heb je te maken met hoge volumes, 
maar lage marges. We verwachten dat we 
komend jaar nog 5 tot 10 procent minder 
brandstof verkopen. Daar kan het over de 
gehele linie niet mee uit. We zullen dus 
kritisch moeten blijven kijken naar onze 
kosten. Samen met de ondernemers van de 
stations moeten we deze moeilijke periode 
door zien te komen.
Tegelijkertijd zien we een blijvende trend 
dat mensen steeds meer buitenshuis 
consumeren. Dat hangt samen met een 
demografische trend: de babyboomers, 
die vrij zuinig waren opgevoed, zijn steeds 
minder onderweg, en de jonge genera-
ties vinden het heel normaal om geld uit 
te geven voor een latte macchiato. Dat 
willen we faciliteren. Het pas in ons streven 
naar nog meer gastvrijheid op de stations. 
Dus ligt het voor de hand dat we ook in 
2021 nog meer inzetten op verse voeding 
en koffie.” 

En als het gaat om service?
“We maken veel werk van nieuwe 
betalingsmethodes. Door technologische 
trends ging de adoptie daarvan al snel, 
corona zet er nog meer vaart achter. 
Bij de self check-out kunnen mensen zelf 
afrekenen: zo verminder je de trans-
actionele contacten en kun je de ander-
halve meter gemakkelijker naleven. Extra 
voordeel is dat de medewerker op het 
station meer tijd krijg voor service. Een 
andere innovatie is Shell SmartPay: met 
je telefoon betalen, makkelijk vanuit je 
auto. Dat hadden we vlak vóór Covid-19 



Chatbots @ your service
Digitalisering maakt het klanten van Shell op allerlei 
vlakken gemakkelijker. Van contactloos betalen met 
SmartPay tot elektronische tolbetaling in meerder landen 
en met meerdere systemen. Ook de Shell Klantenservice 
werkt steeds digitaler.

Hilmar van den Dool: “We proberen de beantwoording 
van voor de hand liggende vragen zoveel mogelijk 
geautomatiseerd op te lossen. Door de inzet van 
chatbots op de website bijvoorbeeld. Dat maakt het 
mogelijk om sneller te antwoorden en de service te 
verhogen: onze klantenservicemedewerkers hebben 
zodoende namelijk meer tijd voor klanten als daar echt 
behoefte aan is.”
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uitbrak, geïntroduceerd voor zakelijke 
Shell Card-houders.” (zie ook het interview 
met Jörgen Heetkamp van Infra-Techniek 
op pagina 4)

We verwachten dat dergelijke innovaties 
steeds gretiger aftrek zullen vinden. Derge-
lijke strategische investeringen, zowel 
op het gebied van digitalisering als de 
energietransitie, gaan gewoon door.”

Zoals de uitbreiding van het 
aantal snellaadpalen op 
stations?
“Ja, in september werd de honderdste in 
gebruik genomen. In januari 2021 is dat 
aantal verdubbeld, op tachtig stations. 
Daarmee hebben we dan het grootste, 
voor iedereen toegankelijke snellaadnet-
werk van Nederland. Ons land is een van 

de koplopers als het gaat om elektrische 
auto’s en wij willen in die ontwikkeling 
onze rol spelen. 
Je komt de snellaadpalen van Shell 
Recharge vooral tegen op doorgaande 
routes en bij knooppunten. De meeste 
mensen laden onderweg gemiddeld tien 
minuten. Je hoeft je bij ons in de tussentijd 
niet te vervelen: je kunt even de benen 
strekken, koffie halen, een toilet bezoeken 
of je mail checken dankzij onze gratis wifi, 
die op alle stations beschikbaar is.” 

Kan dat laden ook al met de 
Shell Card?
“Ja, die is zowel voor tanken als laden 
geschikt. Zo bieden we fleetowners 
en berijders flexibiliteit en maken we 
de overstap naar elektrisch rijden  
ge  makkelijker.”

“ Zo’n crisis 
maakt ook 
heel positieve 
dingen los en 
daar ben ik 
trots op”

Bio-LNG
De afgelopen jaren heeft LNG een plek veroverd in het 
wegtransport. Shell breidt het aantal locaties waar dit 
vloeibaar gemaakt aardgas getankt kan worden 
nog steeds verder uit door heel Europa. “Daarmee 
helpen we bedrijven hun CO₂-uitstoot te verlagen. LNG 
zorgt voor een afname tot 22 procent, vergeleken 
met diesel”, aldus Hilmar van den Dool.

“We staan nu op het punt om een volgende stap te 
maken. Steeds meer zal bio-LNG, gemaakt van organisch 
afval, LNG vervangen. Als je op die transportbrandstof 
overstapt ben je in één klap CO₂-neutraal.” Shell werkt 
daarvoor samen met Nordsol, dat de technologie heeft, 
en met Renewi, dat het afval inzamelt.  
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“ Brandstof is een grote en 
beïnvloedbare kostenfactor”
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Shell Telematics combineert gegevens voertuig  
en brandstofverbruik 

Drieslag  
dankzij data

Shell Telematics helpt bedrijven niet alleen met 
hun brandstofmanagement, het verhoogt ook de 
veiligheid en optimaliseert het plannen van 
onderhoud van voertuigen. Dat zegt Abhishek 
Irani, Global Product Manager voor Shell 
Telematics. “Met aandacht voor die drieslag 
kunnen klanten geld besparen én hun vervoer  
of mobiliteit verduurzamen: minder brandstof- 
verbruik en dus ook minder uitstoot.” 

Data wordt vaak het nieuwe goud 
genoemd. Maar er is veel 
voorhanden en hoe kun je die 
berg aan gegevens die binnen 

veel bedrijven voorhanden is, ontginnen? 
Hoe maak je van data bruikbare informatie? 
Shell biedt transportbedrijven en fleetowners 
met Shell Telematics een oplossing: een 
geïntegreerd platform dat data van het 
voertuig en tankpas-transacties combineert.

Door de gegevens samen te voegen en 
te verrijken ontstaan inzichten en is het 
mogelijk tijd en kosten te besparen op 
de administratie. Alle inzichten zijn direct 
beschikbaar via een gebruiksvriendelijke 
portal en app.

Waardevolle informatie
Abhishek Irani werkt bij Shell Fleet 
Solutions en bedient vanuit Zwitserland 
legio markten. Hij is als Global Product 
Manager vanaf het begin bij de ontwik-
keling van Shell Telematics betrokken. 
Hij is nu verantwoordelijk voor het product 
en voor de uitbreiding van de functiona-
liteiten. Tegelijkertijd ondersteunt hij de 
uitrol in diverse landen waar Shell deze 
service aanbiedt. 
De telematicatechnologie maakt het 
mogelijk data van een voertuig te verza-
melen en die via een gsm-verbinding naar 
een cloud-based server te versturen en op 
te slaan. In deze ruwe vorm kun je er nog 
weinig mee. Pas als de relevante gegevens 
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klanten. Onze hypothesen toetsen aan de 
praktijk. Met pilots, samen met vijf tot tien 
bedrijven.” Inmiddels is Shell Telematics 
ook beschikbaar voor bedrijven in België, 
Luxemburg en Duitsland. Andere landen 
volgen snel.

360-graden-view
Een van de pijlers van Shell Telematics is 
de aandacht voor brandstofmanagement. 
Logisch gezien de insteek van Shell én de 
behoefte van bedrijven aan betrouwbare 
informatie over brandstofverbruik en de 
mogelijkheden om de kosten daarvan te 
beheersen. “Dat is immers belangrijk voor 
bedrijven”, weet Irani, “want brandstof is 
voor veel bedrijven een grote en beïnvloed-
bare kostenfactor.”
Chauffeurs hebben een grote invloed op 
de kosten van het wagenpark. Irani: “Tot 
wel 70 procent van de total costs of owner-
ship. De manier waarop zij rijden, bepaalt 
niet alleen het brandstofverbruik, maar ook 
de prestaties van het voertuig, het onder-
houd en schades en ongelukken.”
“Maar als werkgever weet je niet wat de 
oorzaak is, wat er onderweg gebeurt. Je 
bent er immers niet bij. Misschien rijdt een 
chauffeur wel constant te hard… Met Shell 
Telematics geven we bedrijven een middel 
om die informatie wel te verzamelen – en 
er iets aan te doen. Een 360 graden-view 
voor hun brandstofmanagement en alles 
wat daarbij komt kijken.” 

Analyse: loont elektrisch 
rijden?
Elektrisch rijden biedt volledig nieuwe 
opties. Ook bedrijven die overwegen voor 
hun wagenpark met personen auto’s over 
te stappen op elektrisch rijden, kan Shell 
dankzij de informatie uit Shell Telematics 
helpen. Door te analyseren of dat al de 
moeite loont en hoe ze dat het beste 
kunnen organiseren. “Veel bedrijven 
worstelen met de vraag of ze hun mobili-
teitsbeleid op dat punt moeten wijzigen. 
Ze willen wel, maar weten niet waar ze 
goed aan doen.”

worden geselecteerd, geanalyseerd en 
verrijkt, vormen ze een bron voor waarde-
volle informatie. Voor transportbedrijven en 
wagenparkbeheerders bijvoorbeeld. Dit is 
de meerwaarde die Shell haar klanten wil 
bieden.

Samenwerking met Geotab
Shell werkt voor Shell Telematics samen 
met Geotab, wereldwijd de nummer één 
op het gebied van fleet management-
software en GPS-tracking voor zakelijke 
gebruikers. “We hebben onze expertise 
samengebracht in één systeem. Dat levert 
waarde op voor klanten.”
Eind 2019 is Shell Telematics geïntro-
duceerd. Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk waren de eerste landen waar 
Shell Fleet Solutions het aan klanten 
aanbood. “Daar was de vraag uit de 
markt het grootst”, verklaart Irani. “In die 
landen konden we Shell Telematics ook 
het beste afstemmen op de wensen van 

Gratis adviesgesprek
Shell Telematics is een betaalde service. Naast de eenmalige 
investering voor de hardware in het voertuig geldt er een maandelijks 
abonnement voor de tool zelf. De opbrengsten in besparingen zijn 
echter vele malen hoger. 

Shell helpt en adviseert klanten bij het selecteren van het juiste pakket. 
Een oplossing op maat, die ook mee kan groeien met uw bedrijf. Wilt  
u weten hoe u Shell Telematics kunt inzetten in uw bedrijfsvoering?

Vraag een gratis adviesgesprek aan via shell.nl/telematics



Abhishek Irani bij 
één van de vele 
evenementen over 
digitalisering en 
de toekomst van 
mobiliteit
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“Er spelen heel veel vragen: betaalt 
de investering zich terug? Kan ik beter 
wachten tot elektrische auto’s goedkoper 
zijn en ik meer keuze heb? Hebben de 
auto’s voldoende bereik voor de afstanden 
die onze medewerkers doorgaans per dag 
afleggen? Als het bedrijf met Shell Telema-
tics werkt, kunnen we met een speciale tool 
de rij- en tankgegevens van drie maanden 
analyseren en het daadwerkelijke verbruik 
van benzine en diesel nu vergelijken met 
de elektriciteit straks. Zo wordt het mogelijk 
een gefundeerde beslissing te nemen. Op 
basis van de kosten, maar ook factoren als 
belastingen en overheidsbeleid.”

Energietransitie
“Als Shell helpen we bedrijven graag 
bij de energietransitie; we maken die 
ontwikkeling zelf immers ook door. We 
hebben al een groot Europees netwerk 
met snel laders. We kunnen adviseren 
welk bereik de elektrische auto’s zouden 
moeten hebben en waar ze dan onderweg 
kunnen laden.”
Voor internationaal opererende 
weg vervoerders is elektrisch rijden nog 
geen optie. “Voor hen maken we de 
vergelijking tussen diesel en LNG, waarbij 
met Shell Telematics ook inzichten in het 
rijgedrag en brandstofconsumptie kunnen 
worden toegevoegd aan die vergelijking. 
We helpen onze klanten graag met de 
brandstof die het beste aansluit bij het 
wagenpark en de behoeften van de 
onderneming. Ook daarom groeit het 
aantal Shell-stations waar je het vloeibaar 
gas kunt tanken, nog steeds.”

Veiliger
Veiligheid is de tweede pijler. “Met Shell 
Telematics kun je chauffeurs stimuleren om 
meer werk te maken van veiligheid. Of het 
nu gaat om het rijgedrag – de snelheid en 
de manier van remmen – of het dragen van 
de veiligheidsgordel.” 
Op verzoek van een grote en interna-
tionale onderneming hielp Shell, met 
Shell Telematics als ondersteuning voor 

het wagenpark, bij het invoeren van 
een programma voor veiliger rijden. “Ze 
kampten met veel snelheidsovertredingen, 
aanrijdingen en schades. Drie maanden 
na de start van het programma was een 
daling van 27 procent merkbaar in het 
aantal ongevallen. Daarbij was ook mooi 
meegenomen dat de onderneming door 
het zuiniger rijden van chauffeurs tot 4,4 
procent bespaarde op de brandstofuit-
gaven.”
Onderhoud is pijler 3. “Op kantoor weet 
men niet hoe het voertuig eraan toe is. 
Wanneer en welk onderhoud nodig is. Uit 
onderzoek is gebleken dat bij 7 procent 
van de wagens te laat olie wordt ververst. 
Shell Telematics signaleert wanneer 
onderhoud nodig is. Tijdig onderhoud is 
gunstig voor het verbruik, de veiligheid en 
de levensduur van het voertuig.” 

Door de krachtenbundeling kunnen Shell 
en Geotab nieuwe toepassingen snel 
ontwikkelen., Irani geeft een voorbeeld 
van zo’n innovatie: “Voor vrachtwagens 
breiden we Shell Telematics uit met de 
digitale tachograaf. Dat is zo goed als 
klaar. Deze optie introduceren we in het 
begin van het nieuwe jaar, 2021.”

“ Begin 2021 
koppelen we 
de digitale 
tachograaf 
aan Shell 
Telematics”
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Wubbels werkt inmiddels 
twintig jaar bij het bedrijf. 
Eerst was het nog de Dus-
seldorp Groep. Die werd 

in 2015 overgenomen door REMONDIS. 
Het Duitse familiebedrijf is een wereld-
wijde speler met circa 900 vestigingen 
op vier continenten en meer dan 30.000 
medewerkers. 

Meer dan alleen afval
Het Nederlandse hoofdkantoor bevindt 
zich in het Gelderse Lichtenvoorde. Het 
bedrijf is door heel het land actief en 

  Ronald Wubbels (REMONDIS Nederland)  
over Shell Fleet Hub 

“ Gemakkelijk,  
snel en alle  
informatie is  
beschikbaar” 

“Bij REMONDIS rijden we al heel lang met brandstof van Shell.  
In elk geval zo lang ik me kan herinneren. Toen ik voor het onderdeel 
Rioolservice werkte, in 2004/2005, lagen er al Shell-passen in de 
wagens.” Inmiddels is Ronald Wubbels al enige tijd technisch inkoper 
bij REMONDIS Nederland. Hij is onder meer verantwoordelijk voor 
de brandstof en de administratie en uitgifte van tankpassen. 
Met Shell Fleet Hub gaat dat van een leien dakje, vertelt hij.

heeft meer dan 25 locaties. REMONDIS 
Nederland doet meer dan afval alleen. 
Het heeft vier pijlers: inzameling & 
recycling van afval, rioolservice (aanleg 
en onderhoud van rioolsystemen 
en gemalen), gevaarlijk afval en de 
verwerking van biomassa onder de vlag 
Bruins en Kwast. 
“Onze ambitie is de grootste in Nederland 
te worden. Deels door autonome groei, 
maar ook door overnames. De laatste 
overname was die van de Baetsen- 
milieubedrijven in Veldhoven, Son en Echt 
begin 2020.”
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  Ronald Wubbels (REMONDIS Nederland)  
over Shell Fleet Hub 

“ Gemakkelijk,  
snel en alle  
informatie is  
beschikbaar” 

“ Ik krijg van de 
chauffeurs nooit 
klachten over  
de Shell Cards”



“ Uit Shell Fleet 
Hub kan ik alle 
informatie halen 
die ik wil.”  
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Witte auto’s
Het wagenpark van REMONDIS Nederland telt 
ruim 450 eenheden: onder andere portaal-
wagens, vuilnisachterladers, bakwagens en 
rioolzuigwagens. Daarnaast rijden er 125 
leasewagens.

Bij de trucks gaat het vooral om DAF 
en Mercedes. “Als Duits bedrijf heeft 
REMONDIS een voorkeur voor Duitse merken. 
Wij profiteren in Nederland mee van de 
wereldwijde inkoopafspraken.”

Voor de leaseauto’s werkt REMONDIS veel 
samen met een aantal partners zoals 
Volkswagen en Audi. “Er is één ding verplicht: 
de auto moet wit zijn, met een klein REMONDIS-
logootje op de achterkant.”

Corona
“REMONDIS is een betrouwbare partner. 
We zijn gewend in mogelijkheden te 
denken en niet in problemen. We vinden 
altijd wel een oplossing. Dat zie je ook 
in deze bijzondere tijden. Bijvoorbeeld 
door met klanten mee te denken die door 
corona in zwaar weer zitten. Zoals de 
horeca. Ze produceren geen afval als ze 
dicht zijn. Dan ga je met die ondernemers 
in gesprek over contractafspraken. 
We hebben in een aantal gevallen ook 
betalingsregelingen aangeboden of 
contracten opgeschoven.”

Zelf heeft REMONDIS het niet rustiger 
gekregen door corona. “Ons werk gaat 

altijd door. We zijn een vitale sector, we 
kunnen het afval niet op straat laten liggen.”

Het Nieuwe Rijden
Als afvalspecialist is REMONDIS vanzelf-
sprekend volop in de weer met klimaat- en 
milieumaatregelen. Zoals het terugdringen 
van de eigen CO₂-uitstoot. “We gaan 
uiteindelijk richting fossielvrije brandstof. 
We zetten nu al negentien vrachtwagens 
op CNG in en één op waterstof. Nu 
gaan we met de personenauto’s gefaseerd 
over op elektrisch rijden.”

Jaren terug was er al aandacht voor brand-
stofbesparing. “Toen hebben we onder 
meer “Het Nieuwe Rijden” geïntroduceerd 



en de chauffeurs getraind in zuiniger 
rijden, minder hard optrekken en remmen. 

Overzichtelijk
Shell Fleet Hub, de online omgeving 
om de Shell Cards en Shell-accounts te 
beheren, bevalt de inkoper uitstekend: “Ik 
werk er nu ruim een jaar mee. Ik vind het 
superhandig. Ik kan er alles mee doen 
en er ook alles uithalen wat ik wil weten. 
Kaarten bestellen gaat snel. Het werkt 
zeer eenvoudig en is overzichtelijk.”
“Je kunt gewoon zelf dingen invullen, 
veranderen en aanpassen. Bijvoorbeeld 
de maximumvolumes en bedragen per 
card. Binnen een kwartier is het dan ook 
al verwerkt.”

Shell Fleet Hub is ook een goed instrument 
om fraude met en diefstal van kaarten 
tegen te gaan. Dankzij zelf in te stellen 
e-mail alerts kun je als bedrijf direct op de 
hoogte worden gebracht bij ongebruikelijke 
en verdachte transacties. Bij overschrijding 
van de ingestelde bestedingslimiet of als 
een Shell Card op een door de klant niet 
toegestane tijd of locatie wordt gebruikt.

Waardevolle  
informatiebron
Shell Fleet Hub is voor hem een waarde-
volle informatiebron, vertelt Wubbels: “Als 
ik het gemiddelde verbruik per voertuig 
wil weten, zeg over een periode van 
meerdere maanden, kan ik dat gemak-
kelijk destilleren. Ik wil de vinger aan de 
pols kunnen houden. Niet dat er vaak 
uitschieters zijn. Alhoewel… zo’n grote 
zuigwagen van Rioolservice kan soms op 
een dag maar 20 kilometer rijden en toch 
zijn tank aan het eind van de dag leeg 
hebben. Dan heeft die machine op locatie 
de hele dag stationair staan draaien met 
hoog toerental, wat noodzakelijk is om de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren”.

Een snelle check in Shell Fleet Hub, vlak 
vóór het interview, leert dat REMONDIS 
Nederland nu 124 Shell Cards in gebruik 
heeft. “Nee, nog niet voor alle voertuigen. 
Dat komt door de overnames. Sommige 
bedrijven werken nog met hun vroegere 
leveranciers. Als we in de toekomst 
één organisatie zijn, zal dat worden 
gestroomlijnd.”
“Service is belangrijk en de dichtheid van 
het netwerk in het gebied waar de wagens 
rondrijden. Shell kom je bijna overal tegen, 
dus dat zit wel goed. In elk geval de 
voertuigen die landelijk rijden, hebben dan 
ook een Shell Card.”
Zelf heeft hij er weliswaar geen één nodig, 
maar de collega’s met een Shell Card zijn 
daar in de praktijk zeer tevreden over, weet 
Wubbels. “Indien dat anders was, had ik 
het heus wel gehoord. Reken maar. Maar ik 
krijg er eigenlijk nooit klachten over.” 

“ Onze ambitie  
is de grootste 
van Nederland 
te worden”
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Met de lancering van de nieuwe Shell Card* 
kunnen uw medewerkers zowel tank- als 
laadbeurten afrekenen. De kaart geeft zowel 
toegang tot elk Shell-station als het complete 
openbare laadpaalnetwerk in Nederland.

Voor meer informatie over deze nieuwe Shell 
Card neemt u contact op met uw Account 
Manager of belt u het Shell Customer Service 
Centre: 0900-2022730

*  De Shell Card met toegang tot het laadnetwerk 
beschikt over extra technologie. U kunt deze 
pas herkennen aan het volgende icoon:

ÉÉN PAS 
VOOR TANKEN 
EN LADEN

NSR02551-Refuel Adv_2018_182x257_AW.indd   1 09-09-19   14:58

Met de Shell Card voor elektrisch laden 
kunnen u en uw collega's zowel tank- als 
laadbeurten afrekenen. De kaart geeft 
zowel toegang tot elk Shell-station als  
het complete openbare laadpalennetwerk 
in Nederland.

Voor meer informatie over deze nieuwe 
Shell Card neemt u contact op met  
uw accountmanager of belt u de Shell  
Klantenservice. 
 
Kijk ook op:  
www.shell.nl/elektrischrijden


