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Notulen Sectorinitiatief Noordoost Nederland 
Locatie:  Prins Bouw, 't Harde  

Datum:   06-04-2016 

Start:   8:00 uur 

Aanwezig:  Joost Jacobs / Siers groep, Loe Steenbergen / A. Hak Materieel Exploitatie Veendam B.V., Eric 

Olde Veldhuis/ Reko Raalte B.V, Ron van Wijk / Ter Riele B.V., Jacob Wolf/ Schuuring, Sijmen Prins/Prins Bouw, 

Harmen Hoksbergen / Visscher B.V., Erik Veldkamp / Platenkamp B.V., Bart Hamstra en Joukeline Hamerpagt / 

Alsema B.V., Aron Scheffer en Barry van der Weerd / Scheffer Groep, Wietse Wes / Axent Groen B.V., Berjan 

Zandink / Multiline Markeringen B.V., en Gert Molenaar / Schagen Groep 

Gasten: Herman van Lenthe / Van Lenthe 

Afgemeld:  Herman Scholte / A.Hak Industrie Noord-Oost, Roelof Kreeft / Kreeft, Ingrid Niland / 

Aanneming Wegenbouw G. Hemmen B.V. (gast), Jeroen Huisman / Van Gelder Groep 

Presentatie wordt apart meegestuurd, enkel de aanvullingen en discussies zijn genotuleerd.  

 

Workshop "brandstofverbruik reduceren" 

Wat zijn de ervaringen met het nieuwe rijden/draaien? 

 Loe Steenbergen (A.Hak): Wij zijn bezig met het nieuwe draaien, dit blijkt lastig voor machinisten. 

Het is goed om de uitvoerders mee te krijgen, ze vragen laten stellen over wat men verbruikt. Dit 

heeft 5-10% reductie opgeleverd. Meten is en blijft moeilijk, veel onderlinge verschillen tussen 

de activiteiten.  

 Jacob Wolf (Schuuring): Nieuwe rijden traject gedaan met 30 mensen, de 'green driver 

challenge'. Sommige mensen zijn gemotiveerd en passen het toe, voor anderen zakt het weg. 

Zou beter zijn dat je dit periodiek bijhoudt. Hiermee kunnen we tot 15% reduceren, soms wel 

18%. Maandelijks kregen we een mailtje met tips, met de verbruiksstand. Ze zien niet wie 

bovenaan staat maar wel waar ze staan hoe ze in de ranking staan. Wel organisatorisch lastig. Er 

rijden behoorlijk wat mensen rond, heel gedoe om te zorgen dat die mensen op de training 

verschijnen. Grote impact op organisatie, moet iets op verzonnen worden dat dit makkelijker 

gaat.  

 Herman van Lenthe (Van Lenthe): grootste verwarring is IBC. Sommige hebben meters, sommige 

niet omdat het systeem niet werkt. Een machine op vrachtwagen tankt ook uit de vrachtwagen. 

Dit geeft een grote vervuiling van het systeem.  

 Gert Molenaar (Schagen Groep): Wij zijn bezig met e-driver, maar het is lastig om de gegevens te 

koppelen. Kilometers bijhouden bij de tankpassen is een belasting voor de medewerkers. 

Kilometerstand onthouden lukt niet tijdens het tanken.  

 Sijmen Prins: Wij hebben ook een 'het nieuwe rijden' cursus gedaan. Twee van de vijf 

meetresultaten waren niet goed. Was cursus op een ochtend, of het echt je gedrag verandert 

wordt betwijfeld.  

 Loe Steenbergen (A-Hak): De app werkt wel, we zien wie rijdt harder dan 160 en spreken hen 

daarop aan. Veel Volkswagen busjes. Een jaar later was het met 40 procent gedaald. Nu 

stabiliseert het. Nu vragen we: heb je die imperiaal wel nodig? Neem anders die 2 keer per jaar 

een aanhanger mee. Big brother is watching you werkt wel.  

 Jacob Wolf (Schuuring): Via TomTom krijgen we veel gegevens maar tankbeurten en kilometers 

zijn wel lastig te koppelen. We matchen de locatie van stilstaan met tanklocatie. De uitdaging zit 

bij Schuuring om de informatie die we van MTC ontvangen te koppelen met de date van 

Tomtom. 

Gerda de Raad: Wellicht hier volgende keer iets over vertellen? 
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Nieuwe ontwikkelingen 

Gerda de Raad: Er is een nieuwe maatregelenlijst van SKAO met categorieën voor ambitie om 

ondernemingen met elkaar te vergelijken (ook op niveau 5). Tevens is in de nieuwe norm de uitstoot 

per product verwerkt (niveau 5).  

Joost Jacobs (Siers): Het is wel complexer geworden. Dit is een belasting voor onderaannemers, zij 

moeten een ketenanalyse maken. Barry van der Weerd: (Scheffer): Dit is minder ingewikkeld dan je 

wellicht denkt. Het gaat om de belangrijkste ketenpartners.  

 

Delen van de resultaten van de workshop 

Workshop vragen:  

1. Welke brandstofreductiemaatregel staat dit jaar in jullie organisatie centraal?  
2. Hoe ga je het effect van de maatregel meten en welke meetpunten gebruik je daarvoor? 
3. Wat zijn de onzekerheden en ruis bij deze metingen? 
4. Wat brengt deze maatregel jullie organisatie? 
5. Hoe betrek je de medewerkers bij deze maatregel? 
6. Wat gaat het de organisatie kosten?   

 

Groep 1: Voor Scheffer Groep is het opstarten, anderen zijn er al langer mee bezig. De vragen die 

spelen zijn 'hoe kun je meten en hoe kun je mensen motiveren'. Groep 2: De techniek staat of valt 

met het gedrag. Monitoring is nog niet helemaal onder controle bij veel bedrijven. De één gebruikt e-

drive, anderen hebben Excel sheets. Er zit nog wel ruis in, bijvoorbeeld vakantie in het buitenland 

waarbij kilometers doortellen, maar de brandstof privé betaald wordt. Verwachtingen t.a.v. de te 

behalen reductie verschilt per onderneming. Groep 3: Begint met bewustwording, ten tweede 

machines vervangen met meetbare en hybride machines. Het is nog geen item in de organisatie. Wel 

meerdere mogelijkheden. Besparing sowieso 2-3%, hybrides 10-15%.  

 

Gerda: samengevat komt het punt van bewustwording meer onder de aandacht, eerst was dat meer 

meten. Bij het Sectorinitiatief voor Zuidwest en Midden Nederland is bewustwording ook een 

belangrijk punt. Ze gaan daar een tweede enquête uitzetten om de verandering te meten.  

 

Maatregelen en besparingen per deelnemer:   

Siers Groep Oldenzaal: Staat nog niet helemaal vast. Ze kijken vooral kijken naar Ecodrive, het 

systeem dat verbruikers verplicht zuinig te rijden door middel van analyse rijgedrag. Dit zou tot 15% 

besparing moeten opleveren. Kostenindicatie: €400.000 met verwachting besparing van €200.000 op 

jaarbasis. Sturen op gedrag is wel maatregel die toegevoegd gaat worden.  

 

REKO Raalte B.V.: Materieelstukken vervangen: hybride Caterpillar en nieuwe zeef. Meetsysteem 

Fissionlink van Caterpillar kijkt ook naar gedrag.  

Schagen Groep: E-drive als het van de van grond gekregen kan worden. Besparing kan 10% 

opleveren.  

Ter Riele B.V.: Kleinere bussen inzetten waar mogelijk. Gedeeltelijke omzet van machines op Aspen 

naar elektrische machines, en vervolgens wil Ter Riele met de eigen 150 zonnepanelen deze 

machines opladen. Het gaat om bijvoorbeeld bosmaaiers, kettingzagen, bladblazers en snoeischaren. 

Ze moeten nog uitproberen wat handig is, accupacks of gedragen accu's. Volgende bijeenkomst kan 

dit verder benoemd worden.  
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Schuuring: Meer kijken naar de gebruiker in een competitie. Wagenpark en bussen zijn aangepast. Ze 

meten samen met Tomtom en hebben overzicht in gebruik per km. Onzekerheid zit in het door 

elkaar gebruiken van tankpassen. Optimistische schatting van besparing is 5-10%, realistisch is 

waarschijnlijk 1-3%. Volgende bijeenkomst zullen ze Tomtom en competitie laten zien.  

Prins Bouw B.V.: Prins Bouw wil inzicht bieden in gebruik per persoon en dat terugkoppelen naar die 

persoon, dus inzetten op bewustwording. Het moet meer gaan leven in de organisatie. Per half jaar 

wordt het verbruik per kenteken gecommuniceerd. Onzekerheid zit in de nauwkeurigheid van de 

registratie, de belading, gereden afstanden en het switchen van bussen. Verwachte reductie is 1%, 

maar dat valt misschien binnen de meetonzekerheid.  

Aannemingsbedrijf Visscher B.V.: Iets meer op persoon zelf terugkoppeling geven per maand.  

A.Hak Industrie Noord Oost: Het wagenpark is een eind op weg. Er is een hybride graafmachine 

gekocht, wordt binnenkort geleverd. Deze heeft hetzelfde systeem als Reko. Zit Caretrack op, 

meetsysteem geeft 10-15% minder. Verwachte reductie is minimaal 12%. Een collega van Loe zou 

wat meer over het meetsysteem van het wagenpark kunnen laten zien.  

Multiline Markeringen B.V.: Wil eerst een meetsysteem, om voldoende meetgegevens te hebben 

om te sturen. Dit moet werken op vrachtwagens en bussen. Vandaag hebben ze een aantal goede 

tips gekregen. We hebben nog onvoldoende basis voor individueel gedrag sturen.  

Aannemingsbedrijf Platenkamp B.V.: Inzetten op bewustwording, aanspreken op rijgedrag.  

Alsema B.V.: Inzetten op bewustwording, aanspreken op rijgedrag.  Dit moet 3-4% besparing 

opleveren. Terugkoppelen en competitie. Elke 1 of 2 maanden terugkoppelen.  

Scheffer Groep: Scheffer Groep staat aan het begin. Er is nu al een snelheidsbeperking van 130 km/u 

ingesteld. Ze willen naar het meten van bussen en kranen toe. Eerst een goede nulmeting en 

daarmee inzicht krijgen.  

Axent Groen B.V.: Maandelijks informeren van medewerkers op regioniveau, dus de managers. Er 

zijn vier regio's, laten weten wat het verbruik is en tips geven. Competitie tussen managers, niet 

direct medewerkers. Volgende bijeenkomst zullen ze deze aanpak verder laten zien.  

Van Lenthe: Kijken naar uitstoot en het type motor. Ze willen inzicht in de processen krijgen met een 

digitaal werkbestand.  

 

Plan van Aanpak; 'hoe verder?' 

Een aandachtspunt is de houdbaarheid van het initiatief. Op een gegeven moment is een bedrijf 

vergevorderd en moet je op zoek naar iets anders om op te besparen, bijvoorbeeld de schil van een 

gebouw. Misschien krijg je een verloop binnen het initiatief. Gerda benadrukt dat het goed is om af 

te spreken, wanneer stap je eruit. Ze ontvangt hier graag input op.  

 

In plaats van de doelstelling van 5% worden individuele doelstellingen in het Plan van Aanpak 

genoemd. Er is veel verschil tussen bedrijven, de een is verder dan de ander. Een idee is om een 

gewogen gemiddelde te communiceren. Gerda vraagt naar de frequentie van de bijeenkomsten. Als 

iemand verhinderd is, zijn is de deelnemer slechts jaarlijks aanwezig. De deelnemers geven aan dat 

twee keer per jaar voldoende is.  

 

Volgende bijeenkomst: woensdag 5 oktober, Kulturhus Oldebroek (Will2Sustain) 

 

Namens alle aanwezigen bedanken wij Prins Bouw voor het gastheerschap van deze bijeenkomst.  


