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Notu
ulen Werkgro
W
oep Moobiliteit 3
Locatie:
Datum b
bijeenkomst:
Werkgro
oep:
Voorzittter:
Notulist:
Aanweziig:

Afwezig:

Burgerss Zoo Arnhem
m
14 septtember 20177
10.30‐1
12.30 uur
Mobilitteit 3
Sem Ko
ok – Nederlannd CO2 Neuttraal
Sem Ko
ok
Rick Bo
oeren, RailDTT
John Zw
wanenpol, D imension Daata
Frank Klukhuhn,
K
Meercuurbouw
w
Gerda Smit,
S
Mercu urbouw
Martin van Thuldenn, Acon B.V.
Dick Wielaar, Wielaaar Infrawerkken
Wim Be
ennink, Van Voskuilen
Antoine
ette Tavernee, Van Voskuilen
Paul Tu
uinhout, Kram
mer Groep
Marcel Kuipers, Thaales Nederland
Marcel van Gurp, Laabrujere Staalbouw
Eric Vogel, Natuurm
monumenten
n
Daniëlle de Bruin, CClimate Neuttral Group
Herman Zeiderveldd, Kroeze Infrra B.V.
Toon Vromans,
V
Krooeze Infra B.V
V.
Marcel van den Brinnk, AGEL Advviseurs
Rob Hu
uissteden, AB
BB B.V.
Henri Nijland,
N
Assa Abloy Nederland B.V.
Vincentt van de Kraaats, Klaver Giant
G
Groep B.V.
B
Wilco Baaij,
B
SPIE Neederland B.V
V.

Agen
nda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.30 uur Geezamenlijke Kick‐Off werrkgroepen Mobiliteit
M
en Transport
T
W
Werkgroepin
ndeling Mob
biliteit 1, 2 enn 3
SSpreker: ULU
U, het alles‐in
n‐één‐mobiliiteitsplatform
m
O
Opening Mo
obiliteit 1, 2 en
e 3
Notulist aanwijzen
V
Voorstelrond
de
A
Afspraken vo
orige vergaderingen
C
CO2 reducerrende maatregelen
Rondvraag
12.30 uur lunch
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Eisen
n CO2‐Presta
atieladdder
Volgens de 3D1 eis dien
d je in ieder geval aan de volgende
e eisen te voldoen. Houdd hier rekenin
ng mee
tijdens d
de bijeenkom
mst! Zie hiero
onder waaro p je dient te letten:
 W
Werkgroep dient
d
erop ge
ericht te zijn om één van
n de meest materiele
m
CO22‐emissies binnen
sscope 1, 2 off 3 te reduce
eren.
 Meehelpen aan
a de ontw
wikkeling van een ander (of verbeterd
d) product, d ienstverlening of
w
werkproces.
 Halen en breengen van ke
ennis door heet delen van
n relevante maatregelen
m
w
welke verband
hebben met de grootste energiestroomen van pro
ojecten en de
e rangorde vvan de 10 me
eest
materiele em
missies daarb
binnen.
an de voortgaang van het halen en bre
engen van in formatie middels
 Het kunnen aantonen va
rapportages, verslagen, bevindingen en besluitvo
orming hiero
over.
n geleverd dieent te worde
en.
 Deelname aaan een initiatief waar ee n financiële bijdrage aan

Notu
ulen
1.
G
Gezamenlijkke Kick‐Off werkgroepen Mobiliteit en
n Transport
Eveline P
Prop van NCN geeft een toelichting oop de splitsin
ng van de gro
oepen Wage npak 1 t/m 5 naar de
werkgroepen Mobiliteit 1 t/m 3 en Transportt 1 en 2. Dit wordt gedaa
an omdat er te veel diverrsiteit in
de wageenpark deelnemers zat. Er is weinig o vereenkomsst tussen bed
drijven met vveel vrachtw
wagens en
bedrijven met enkel luxe leasewagens. Daarnnaast willen we meer die
epgang in dee werkgroepe
en
realisereen. De deelneemers worde
en opgeroeppen om vand
daag goed te bekijken en ervaren of ze
z in de
juiste weerkgroep zittten.

Werkgroepin
ndeling Mob
biliteit 1, 2 enn 3
2. W
Op eigen
n verzoek wo
ordt Richard van Lingen vvan Voestalp
pine VBN toe
egevoegd aann de werkgro
oep
Mobiliteeit 1. Moniqu
ue Holling van Sight Landdscaping schu
uift ook aan, zij was niet ingedeeld en
n kiest
voor onzze werkgroep
p.

v ULU, het alles‐in‐één‐‐mobiliteitsp
platform
3. SSpreker Sjoeerd Jonkers van
http://driveu
ulu.com/
https://www
w.linkedin.co
om/in/sjoerddjonkers/
etingen van hhet wagenpaark. Gegevens als het toeerental, de sn
nelheid
ULU zorggt voor contiinue datame
en locatiie van de waagen worden bijgehoude n waarmee handige
h
verg
gelijkingen geemaakt kunn
nen
worden. Een ritten registratiesyssteem was dee start van het
h bedrijf, maar
m de behooefte in de markt
m
is
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der moet zuin
niger gaan riijden en beïn
nvloed worde
en zodat hij w
weet waar hij
h mee
veranderd. De berijd
bezig is één inzicht kriijgt in wat hijj zelf doet.

dt over twee weken gelan
nceerd. Alle functionaliteeiten in één.
ULU’s nieuwe berijdeersapp word
Navigatie, parkeren (nieuwe app
p die automaatisch meterss registreert en de meterr weer uitzett), flitsers
en rijged
drag. Elke rit van een berrijder krijgt eeen rijscore tussen de 0 en
e 100. De beerijder krijgt
vervolgeens ook tips om
o zijn score
e te bereken en. Er wordtt dan minderr gestuurd opp het verbruik van
een berijjder, maar meer
m
op zijn of
o haar rijgeddrag.
ULU advviseert om eeen berijdersccompetitie tee starten. Maaar dan om in plaats van op het indivvidu in
teams teegen elkaar strijden.
s
Je krijgt een possitieve groep
psdruk als me
en samen ietts wil winnen
n.
In de CO
O2‐reductie iss een hele be
elangrijke: eeen integratie
e met de brandstofgegevvens. Tanktra
ansacties
worden vergeleken met
m gebruiktte locatie tannkpas (om frraude tegen te
t gaan, dat gebeurt besst veel
volgens JJeroen). Ookk de kilomete
erstand uit dde auto word
dt hiermee gematcht. Je weet preciess
hoeveel brandstof eeen rit gekostt heeft. En kuunt dus ook berekenen:
b
wat
w betekennt het in euro
o’s per
jaar als je zuinig rijdtt of juist niet. Dit wordt i n een latere fase gekopp
peld aan een CO2‐uitstoo
ot per rit.
>>Noot A
Anne: Een tip
p van Conexxxion uit de m
middagsessie: geef je med
dewerkers eeen deel van de
d
besparin
ng is euro’s teerug om hen
n extra te mootiveren hun rijstijl aan te
e passen. Connexxion geefft 25%
van de b
besparing is euro’s
e
terug aan de medeewerkers via
a een verdeellsleutel. Vorig
ig jaar € 800.000 op
4500 cha
auffeurs = €1
178 per chau
uffeur.
n dashboard voor de waggenpark beheeerder, daarin zit ook de toegevoegdde waarde va
an het
Er is een
systeem. Je kunt daaarin ook de lo
ocatie van allle auto’s zien. Je kunt ee
en hele rappoortage draaien van
het rijgedrag van iem
mand en ook de privé kiloometers inzie
en. Locatiege
egevens uitzzetten zou ku
unnen,
dan meeet je alleen het rijgedrag.. Er is ook eeen dashboard
d voor de berijder en zelffs voor de
garageho
ouder die geegevens overr de auto kann ophalen.
wetgeving: dee app is gece
ertificeerd vooor de huidigge wetgeving
g. Veranderdde wetgevingg mei
Privacyw
2018 wo
ordt geborgd
d, daar zijn ze
e nu mee bezzig. De bestu
uurder van de auto moett weten waarr hij aan
toe is en
n heeft recht op vergetelheid als hij oof zij dat wen
nst. De OR moet instemm
ming geven als je wilt
starten m
met ULU. Er zit een privé
é /zakelijk/wooonwerk sch
hakelaar in de app waarm
mee je als je privé
rijdt de locatiegegevvens uit kunt zetten.
Er zijn oo
ok meerderee initiatieven
n as ULU, ookk van de dive
erse merklevveranciers. Vooordeel van ULU is
dat het u
universeel is en een wagenparkbeheeerder de geggevens van verschillendee merken kan
n
combineeren en sameenvatten in één
é rapportaage. Het doel van ULU is om al die daata van die auto’s te
gaan kop
ppelen met elkaar
e
en sam
men te werkken met de ve
erschillende merken hierrin. Vanwege
e de
beperktee markt in NL hebben de grote merkeen vaak mind
der belang om
o een eigenn Nederlandsse
toepassing te bouween.
ULU ontw
wikkelt de hardware en software alleemaal zelf. Er
E zit 10 man aan ontwikkkelaars binne
en het
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el geïnnovee
erd. Er wordtt heel veel da
ata
bedrijf een worden in samenwerkking met klannten heel vee
verzameeld, daar moo
oie en bruikb
bare informaatie van maken is de kunst.
De gegevvens uit de app
a voldoen overigens aaan alle eisen van de belastingdienst.
Vraag: w
weegt het inzzetten van de
eze app en a lles wat er achter zit op tegen
t
de bessparing? Anttwoord
Jeroen: b
bewustword
ding creëren bij medewerrkers is belan
ngrijker dan de daadwer kelijke bespa
aring.
Gemiddeelde besparing bij klanten is lastig aaan te geven, omdat
o
er nog veel met ddemo’s gewe
erkt
wordt. >>>Noot Anne: vanuit Mob
biliteit 3 is heet plan opgevat om ULU te vragen om
m een gezam
menlijke
test te gaan doen meet alle bedrijjven uit de m
mobiliteitswerrkgroepen.
Door te analyseren kun
k je soms niet
n alleen o p brandstof,, maar ook op auto’s bessparen. Een analyse
a
bij een b
bedrijf met 40 auto’s die vooral stil sttonden bij kaantoor toond
de aan dat zee ook met 4 auto’s
a
toe zoud
den kunnen om
o alle afsprraken overdaag te doen. De
D besparing
g van 36 autoo’s werd vervolgens
omgezett in een mob
biliteitsbudge
et voor medeewerkers datt zij kunnen gebruiken
g
vooor woon‐we
erk en
privé mo
obiliteit.
Vraag: H
Hoe vergelijk je auto’s me
et elkaar? Dee ene medew
werker heeft een zuinigerre auto dan de auto.
Antwoorrd: Dit maaktt iet zo veel uit, want er wordt echt naar
n
het rijge
edrag gekekeen, dus hoe snel trek
je op en dergelijke. Dit
D is een opllossing voor de worstelin
ng die nu vaa
ak plaatsvinddt al je gaat
vergelijkken op het veerbruik van een
e medeweerker.
Vraag: Iss de app zelfllerend? Antw
woord: Nee, je kunt wel nuttige plaattsen invoereen zodat de app
a
automattisch woon‐w
werkverkeer of vaak bezoochte klanten kan herken
nnen. Je kun t ook dit ach
hteraf
corrigereen.
Vraag: iss de app ook geschikt voo
or desktopgeebruik? Antw
woord: de ap
pp is beschikbbaar op een
telefoon
n/tablet en desktop. Apple en Androi d ondersteund, geen Windows.
Vraag: w
wat zijn de ko
osten van het gebruik vann het platforrm? Antwoorrd: Prijzen sttaat op de website.
De donggel is een plug‐in systeem
m dat je makkkelijk kunt monteren
m
en weer loskopppelen. Maarr
professio
oneel inbouw
wen voorkom
mt fraude, eeen handige jongen haalt ‘m er zo uit.. Alhoewel het wel
direct inzichtelijk is in het dashbo
oard dat hett apparaat erruit is geweest.
Prijzen h
hardware ron
nd 145 euro en de maanddprijs rond de
d 8/9 euro tot
t 50 auto’ss. De dongel die
gebruiktt wordt zit lin
nksonder bij het stuur enn is in elke au
uto in te bouwen. Benzinneauto’s vana
af 2001
en Dieseel vanaf 2004
4 is het te gebruiken. Hybbride auto’s worden door het systeem
m ondersteu
und.
Volledig elektrische auto’s
a
nog niet omdat zijj niet de juiste data verplicht zijn aann te leveren vanuit
v
de
auto.
Vraag: H
Hoe ga je om in een comp
petitie met vverschillende
e wegen en de
d pech van ffiles en dergelijke?
Antwoorrd: Er is nu nog geen linkk tussen de v erkeersinforrmatie zodat de app aanggeeft dat je beter
b
een andeere route kunt nemen. In
n een volgennd stadium wordt
w
wel gekeken of inggebouwd kan
n worden
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outesuggestiie is opgevolgd en indienn niet wat de
e consequenttie daarvan i s. Als iemand de
of een ro
pech heeeft in de file te staan, kan
n hij er nog ssteeds voor kiezen
k
om ee
en gunstige rrijstijl met langzaam
en gelijkkmatig rijden te kiezen óff elke keer haard op te tre
ekken en te remmen en ddat bepaalt de
d
rijscore.
Jeroen w
wordt vriendelijk bedanktt voor zijn prresentatie en
n schuift aan
n om mee te praten bij
werkgroep Mobiliteit 1.

ng
Rondgan
We beginnen met eeen rondgang langs de aannwezige lede
en waarbij ee
en top of flo p wordt gedeeld met
betrekking tot CO2‐rreductie in de afgelopen periode. Bij Dimension Data
D wordenn vanaf nu alleen nog
elektriscche auto’s beeschikbaar ge
esteld voor dde leaseregeling. Een mo
ooie stap die voor het wa
agenpark
een flinkke reductie op
o moet leveren. Bij Merccuur wordt er
e vooral gekkeken naar hhet beïnvloed
den van
het rijgedrag. Hierbijj zijn er dinerbonnen uitggereikt aan de
d best prestterende besttuurders. De
resultateen zijn helaas nog niet zo
oals gewenstt.
Jan Arie de Gier van Gebroeders Schep geeftt aan dat zij net
n begonnen zijn met heet CO2 Bewu
ust
niveau 3 certificaat en
e nu voor de registratie het tanksystteem hebben aangepastt voor beter inzicht.
i
Bij ACON
N B.V. richt de
d bedrijfscultuur zich steeeds meer op CO2. Er zijn
n grote stapppen gemaakt, maar
het redu
uceren van de diesel blijftt een groet uuitdaging. He
et beïnvloeden van het ggedrag wordtt weer
genoemd als uitdaging.
Wielaar Infrawerken
n loopt er teggenaan dat z ij vooral mett ZZP’ers werken die hunn eigen bus hebben.
h
Lastig om
m hen weer verplichtinge
v
en op te legggen. Zelf heb
bben zij maarr twee of driee bedrijfswagens.
Van Voskuilen is bezig om door te
t stomen naaar niveau 5 op de CO2 Prestatieladd
P
der. Zij hebbe
en een
rijstijl kastje van SKO
ODA in de bedrijfswagenss en richten zich
z vooral op
o rijstijl scorre. Het verbrruik
bepalen blijft lastig vanwege
v
de zware
z
belad ing van de wagens.
w
Proberen CO2‐reeductie te ko
oppelen
aan geld
d. Dit creëertt bewustzijn bij de chaufffeurs.
Kramer B
B.V. is net op
p niveau 3 en
n is net begoonnen met het implemen
nteren van m
maatregelen. Op dit
momentt weinig resu
ultaten om te
e delen.
Bij Thalees is niveau 5 op de presttatieladder nnet behaald. Er is nieuw beleid
b
waarbbij er gekeken wordt
naar de CO2‐score van nieuwe auto’s wanneeer er sprake
en is van vervvanging. Ookk worden
medeweerkers aangespoord om zelf
z te kijken naar wat zij kunnen doe
en om CO2 tee reduceren.. Er is
een fietss‐naar‐je‐werkdag georga
aniseerd.
Bij Labru
ujere Staalbo
ouw zijn zonn
nepanelen o p de loodsen
n geplaatst waardoor
w
er 550% minder stroom
wordt veerbruikt. Hett wagenpark van 12 autoo’s bestaat vo
oor 70% uit bestelwagen
b
ns met car‐tra
ackers.
Dit is een
n ouder systeem en na de
d presentatiie van ULU wordt
w
er wel nagedacht oover vervangging.
Natuurm
monumenten
n zoekt naar slimme oploossingen voor de vloot va
an dienstautoo’s en andere
voertuiggen. Personenauto’s rijde
en al verplichht op gas en moeten elekktrisch zijn alls het niet an
nders
kan. Een
n driver challenge blijkt erg leuk te zij n en er komt een experiment met eeen mobiliteitts‐app.
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n
Afsprakeen vorige vergaderingen
De leden
n zien graag dat het mailcontact wat meer geconcentreerd wordt
w
ten opzzichte van de
e vorige
werkgroep. Ook is err de wens om
m meer een tteamgevoel te creëren door ervoor tte zorgen datt de
aanwezigheid mindeer wisselend is. Er wordt vanuit de orrganisatie een suggestie ggedaan voorr een
gezamen
nlijk doel voo
or de werkgrroep. Dit kann een reductiie op brandstof zijn of geereden kilom
meters.
Ook zouden de leden
n het zinvol vinden
v
om dde eerste 10 minuten van
n de bijeenkoomst te besteden aan
het delen van algemene reductie
emaatregele n.

Reductiee van CO2 op
p gebied van
n mobiliteit
Verschilllende manieren van besp
paren op gebbied van mobiliteit worden besprokeen. Bij Acon en
e
Wielaar wordt perso
oneel ingehuurd in de proovincie waarr de klus is ge
esitueerd. Hiier gaan wel altijd
eigen meensen mee als
a waarborg dat het werrk voldoet aaan de standaarden van heet bedrijf.
Al snel raaakt de groeep in gesprekk over de verrschillende methoden
m
om
m inzicht te kkrijgen in de rijstijl en
rij‐data. Zes van de aanwezigen
a
geven
g
aan tee werken me
et een systeem dat die fuunctionaliteitt heeft.
Cijfers die bestuurdeers krijgen via
a een applicaatie als ULU kan weer ge
ebruikt wordeen om het gesprek
aan te zw
wengelen in een toolboxx meeting. Dooor resultate
en ook voor anderen
a
inzi chtelijk te maken
m
kan er eeen competitie ontstaan. Het is dan w
wel belangrijkk dat het steeds moeilijkeer wordt om
m op de
eerste plaats te blijven staan om
m het ook vooor de beste bestuurder
b
uitdagend te houden. Ook wordt
er gesproken over heet indelen va
an auto’s in vverschillende
e categorieën.
Een succcesverhaal werd
w
gedeeld door Labrujjere Staalbou
uw, waar de focus op rijggedrag een
brandsto
ofbesparing van
v 17% opleverde. Om dit te bereke
enen zijn de gereden kiloometers en de
d
verbruikkte brandstoff van twee opeenvolgendde jaren tege
en elkaar afg
gezet.
Bij Natuu
urmonumen
nten is, onder anderen vaanwege de werkzaamhed
w
den, gekozenn om biodiessel in te
kopen vo
oor het mateerieel. Dit levvert een bes paring op vaan 75‐80% op
p wat CO2 beetreft. De ko
osten
liggen zo
o’n 30% hogeer dan normale diesel. D it wordt geb
bruikt als extrra stimulans om het rijge
edrag te
verbeterren.

U wordt no
og even kortt doorgenom
men. De leden die al een ssysteem heb
bben
De preseentatie van ULU
geven aaan dat zij nieet zomaar gaa
an overstapppen naar een
n ander syste
eem, tenzij dde voordelen
n
overweld
digend zijn. De
D directie moet
m
in veel gevallen ove
ertuigd word
den. Er is voooral behoefte
e aan
een systeem waarbijj er terugkop
ppeling plaatts kan vinden
n op de rijstijjl.

orden nog ko
ort besprokeen. Probleem
m blijft toch actieradius.
a
V
Veel leden moeten
m
Electriscche auto’s wo
voor hun
n werkzaamh
heden veel extra
e
gewichtt toevoegen waardoor de actieradiuss nog verderr omlaag
gaat. Volgend jaar worden
w
de laa
adpunten va n FastNed 30
0% sneller dan de superccharger van Tesla
door hett verdubbeleen van de cap
paciteit.
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e bijeenkomsst
Afsprakeen volgende
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eric Vogel geeeft een pressentatie ove r de resultatten van een test
t met eenn mobiliteits‐‐app.
Martin van Thulden
T
zal de
d bijeenkom
mst daarna een presentattie geven ovver de
reductiemaaatregelen die
e Acon B.V. t ot nu toe he
eeft genomen
n.
SSem Kok gaaat onderzoekken of het moogelijk is om
m een testperriode te regeelen met het
materiaal vaan ULU. Mogelijk alle werrkgroepen mobiliteit.
m
Eerste 10 miinuten worden gebruikt oom reductiemaatregelen
n uit te wisseelen en elkaa
ar hierin
tte inspireren
n.
Leden hebbeen formulier ingevuld meet inzicht.
Formuleren van een geza
amenlijke reeductiedoelsttelling.

