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Zuinig rijden 

u  Wat levert mij dat op? 

u  Lager brandstofverbruik -> minder kosten 

u  Minder uitstoot schadelijke stoffen en CO2 -> past in duurzaam beleid 

u  Minder onderhoud -> minder kosten 

u  Minder slijtage aan de banden -> minder kosten 

u  Meer veiligheid en minder ongelukken -> minder kosten en blije medewerkers 

u  Minder gestresste medewerkers -> blije medewerkers en opdrachtgevers 

 



Duurzaam beleid en wagenpark  

u  Policy bij gebruik en aanschaf voertuigen 

u  Inzet type voertuig afhankelijk van werkzaamheden  

u  Emissiewaarde en verbruik voertuig 

u  Onderhoud en reparatie 

u  Minder brandstofverbruik en uitstoot 

u  Telematica 

u  Rijgedrag en verbruiksmonitoring leidt tot minder verbruik en uitstoot 

u  Alternatieve vervoersmiddelen 

u  Elektrisch voertuig 

u  (Elektrische) Bakfiets  

 



Lager brandstofverbruik = lagere kosten 
en minder uitstoot: lange termijn 

Hoe?   
u  Zuinigere voertuigen (Euro 6) 

u  Gebruik alternatieve brandstoffen 

u  Elektrisch, waterstof, HVO, CNG, 
LNG 

 

 

Investering ondernemer 
u  Hoge investering. Dit moet passen 

binnen het budget van de 
ondernemer 

u  Lange terugverdientijd 

 



Lager brandstofverbruik = lagere kosten 
en minder uitstoot: korte termijn 
Hoe? 

u  Meer bewustwording bij ondernemer 
en chauffeurs 
u  Brandstofmanagementprogramma  

u  Rijtraining 

u  Start/stop systeem / systeem om 
stationair draaien tegen te gaan 

u  Inzet telematica 
u  Track & Trace 

u  Black Box Systeem 

u  Ecodrive 

u  Bandenspanning 

u  Stimuleringsprogramma 

Investering ondernemer 
u  Lage investering / maandelijkse fee 

u  Tijd 

u  Korte terugverdientijd 



Brandstofmanagementprogramma 

u  Overzicht brandstofverbruik 

u  Per persoon 

u  Per groep  

u  Merk en type 

u  Grote en kleine voertuigen 

u  Gehele bedrijf 

u  Gebruik data uit tankpas en/of Black Box om brandstofverbruik te bepalen 

u  Bespreek verbruik met individuele medewerkers en stuur ze bij  

u  Meer bewustwording kan leiden tot zuinig rijden en lager verbruik 



Brandstofmanagement programma 



Rijtraining 
u  Het Nieuwe Rijden 

u  Lager verbruik 

u  Flink besparen op brandstofkosten 

u  Veiliger rijden 

u  Minder ongelukken 

u  Minder bandenslijtage 

u  Minder slijtage van de auto 

u  Minder onderhoud 

u  Minder CO2 uitstoot 

u  Bijdragen aan een beter milieu 

u  Chauffeur zit ontspannen achter het stuur 

u  Besparing kan oplopen tot 20% van het brandstofverbruik 



Start/stop systeem / systeem om 
stationair draaien tegen te gaan 



Start/stop systeem / systeem om 
stationair draaien tegen te gaan 

u  Start/stop systeem 
u  Bestelauto 

u  Motor slaat automatisch af in neutrale stand. Bijvoorbeeld voor een stoplicht of als de 
chauffeur aan het wachten is. 

u  Systeem om stationair draaien tegen te gaan 
u  Vrachtwagen   

u  Vaak standaard aanwezig op nieuwste modellen 

u  De motor slaat na een voorgeprogrammeerde tijd (2, 3 of 5 minuten) automatisch af 

u  Aanzienlijke reductie in brandstofverbruik 



Telematica – Track & Trace Systeem 

Track & Trace systeem 

u  Voertuigvolgsysteem met actuele informatie over het voertuig 

u  Real time planning zorgt voor optimale route en inzet van wagenpark 

u  Locatiebepaling van voertuig kan extra service aan klanten zijn 

u  Brandstofbesparing 

u  Tot 20% 

u  CO2 reductie 

u  Bij diefstal is het voertuig gemakkelijk te traceren 

 



Telematica – Black Box Systeem 

Black Box systeem 

u  Levert informatie over het rijgedrag van chauffeurs 

u  Versnellen 

u  Remmen 

u  Uitrollen 

u  Stationair draaien 

u  (Te) scherp door de bochten 

 



Telematica – Black Box Systeem 

Black Box systeem 

u  Brandstofmonitor 

u  Levert (real-time) informatie over het brandstofverbruik 

u  Levert informatie over de CO2 uitstoot 

u  Voordelen black box 

u  Helder inzicht hoe de chauffeur scoort op (de verschillende onderdelen van) zijn 
rijgedrag en brandstofverbruik  

u  Helpt bij terugkoppeling naar de chauffeur 

u  Duidelijk op welk onderdeel van het rijgedrag de chauffeur zich kan verbeteren  

u  Vorderingen per dag/week/maand in rijgedrag/verbruik zijn inzichtelijk  

u  Leidt tot verbeterd rijgedrag 

u  minder brandstofverbruik, schade, onderhoud en bandenslijtage 



Ecodrive – beperking toeren en verbruik 

u  Ecodrive is een intelligente rijgedragstimulator die op uw specifieke 
omstandigheden kan worden afgestemd. Ecodrive begrenst: 

u  Maximumsnelheid 

u  Acceleratie 

u  Toerental 

u  Ecodrive maakt een koppeling met het voertuig 

u  Geeft meer of minder vermogen afhankelijk van de situatie 

u  Bijvoorbeeld rijden met aanhanger 



Ecodrive – beperking toeren en verbruik 

u  Stimuleert “Het Nieuwe Rijden”  

u  Chauffeurs worden actief door het systeem gecorrigeerd als er afwijkend 
rijgedrag wordt geconstateerd 

u  Lager brandstofverbruik en CO2 uitstoot 

u  Minder schade 

u  Minder onderhoud 

u  Energie Investeringsaftrek (EIA) van toepassing 

u  41,5% van investeringskosten is aftrekbaar 



Bandenspanning 

u  Banden verliezen gemiddeld tot 0,2 bar aan spanning per 
maand 

u  Verlies van lucht leidt tot onderspanning en meer rolweerstand 

 

u  Meer rolweerbestand betekent: 

u  Hoger brandstofverbruik – 2% tot 5% 

u  Hoger risico op klapband -> ongelukken en schade 

u  Snellere slijtage van de banden 

u  Meer geluid 



Bandenspanning 

u  Bandenspanningscontrole: 
u  Bestelbussen – Maandelijks 

u  Vrachtwagens – Iedere 2 a 3 weken 

 

u  Methoden om de bandenspanning te controleren 
u  Handmatig 

u  TPMS – aanwezig in het voertuig 

u  Meet spanning continu en geeft aan of een band de juiste spanning heeft 

u  Sensorsysteem in het wegdek  

u  Geautomatiseerde meten en pompen 

u  Nog erg duur systeem 



Stimulerings/beloningsprogramma 



Stimulerings/beloningsprogramma 
u  Tankpasdata en/of black box data leveren inzicht in brandstofverbruik en 

rijgedrag 

u  Overzicht beste chauffeurs 
u  Alleen op brandstofverbruik 

u  Alleen op rijgedrag 

u  Combinatie rijgedrag en brandstofverbruik 

u  Indeling naar categorie voertuig 

 

u  Beloning 
u  Individuele beloning 

u  Chauffeur van de maand/kwartaal/jaar 

u  Onderdeel van KPI / functioneren chauffeur 

u  Team/bedrijfsbeloning  

 



Stimulerings/beloningsprogramma 

Motivatie om zuiniger te rijden onder medewerkers 
neemt toe 



u  Praktijkvoorbeeld: 

     Nugteren Transport – Aart Nugteren 



Besparingscalculator 

u  Laat zien hoeveel brandstof en uitstoot 
u kunt besparen door gebruik van 
praktische toepassingen 
 

u  Stationair afslaan systeem 

u  Telematica (black box) 

u  Bandenspanning 

 

Besparingscalculator is vooralsnog alleen 
voor zwaardere voertuigen beschikbaar 

u  Geeft theoretische inschatting van: 

u  Kostenbesparing 

u  Terugverdientijd 

u  Uitstootreductie 



Samenvatting 

Goed beleid en gebruik van praktische toepassingen op het gebied van 
zuinig rijden en brandstofbesparing kan het volgende opleveren: 
 

u  Kostenbesparing door: 
u  Minder brandstofverbruik 

u  Minder onderhoud 

u  Minder schade en ongelukken 

u  Lagere CO2 footprint 

u  Tevreden medewerkers 

u  Tevreden opdrachtgevers 

 



                      Vragen? 


