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>> Zilveren jubileum Nijman/Zeetank UK
>> Transport Logistic Messe München
>> Chauffeurs trainen is niet te onderschatten
>> John Hogg: belang betrouwbare zakenpartner
>> Nieuwe LNG-trailers

Nijman/Zeetank International Logistic Group is een logistieke dienstverlener op het gebied van transport en distributie van glas, petrochemische producten, brandstof en gas

Voorwoord
De beurs Transport & Logistic München zit er weer op. Alhoewel de beursdagen
van 4 tot en met 7 juni tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren lagen, was de
opkomst zeer goed. Logistiek blijft in beweging en we hebben veel bestaande
en potentiële nieuwe relaties mogen verwelkomen. Het was zomers weer buiten,
binnen hebben we daar ook voldoende van mee gekregen.
Brexit heeft dit eerste halfjaar 2019 voor veel hectiek gezorgd. In februari en
maart stegen de te vervoeren volumes tot enorme hoogte. Er was in de hele
keten een tekort aan trekkers, chauffeurs, tankcontainers en scheepsruimte. De
ferryschepen konden wekenlang niet aan de vraag voldoen, waarbij een flinke

Kees van Noordt

storm gedurende enkele dagen voor nog meer problemen en uitval zorgde.

Algemeen directeur

Na deze enorme piek in de vraag naar extra transportcapaciteit komt helaas
een diepe dip. In april en mei worden eerst de extra voorraden in de productie
processen verbruikt, hetgeen tot een sterk verminderde vraag leidde. Per saldo is
er voor de meest bedrijven geen sprake van een win-situatie, waarbij in bepaalde
sectoren in de UK, zoals de automobielindustrie, er een flinke afname in produc
tie waar te nemen is.
Chauffeurs en bedrijven ondervinden in Europa toenemende problemen met
het doorbrengen van de verplichte 45 uur weekendrust buiten de cabine. Er zijn
onvoldoende slaapgelegenheden voor de chauffeurs en onvoldoende parkeer
plaatsen voor de vrachtauto’s. Daarnaast nodigt onbeheerd achterlaten van een
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geladen vrachtwagencombinatie uit tot allerlei ongewenste acties van onbeken

In het Verenigd Koninkrijk dateert de

den. En nog erger, de maatregel past in het geheel niet bij het comfort dat de

samenwerking met Glass zelfs al van 1983.

chauffeur in de eigen vrachtwagen heeft. Veel trekkers zijn uitgerust met een
ruime slaapcabine en allerlei extra’s om het verblijf van de chauffeur gedurende
zijn afwezig zijn van thuis zo plezierig mogelijk te maken. De ruime cabine en
extra faciliteiten zijn niet alleen voor het werk gedurende de week, maar kunnen

9	
Nijman/Zeetank weer

present op Transport
Logistic Messe München

ook prima gebruikt worden gedurende een verplichte weekendrust. Waarbij het
voor veel werkgevers belangrijk is de chauffeurs zoveel mogelijk gedurende de

Er werd veel bruikbare informatie uitgewisseld

weekenden thuis te laten zijn, alhoewel dit niet altijd te garanderen is.

over de ontwikkelingen in de branche.

Een verplichte weekendrust buiten de cabine doorbrengen, is echter absoluut
geen oplossing. De meeste chauffeurs hebben een sterke voorkeur tot verblijf
in de eigen cabine op een goede parkeergelegenheid met voldoende voorzie
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ningen.
Alle hoop is nu gericht op inkeer van de politici zowel nationaal als in Brussel.

Het

trainen van chauffeurs
is niet te onderschatten

Nijman/Zeetank vindt dat een chauffeur over
zeer uitgebreide kennis moet beschikken.

In Europa is in veel sectoren sprake van een stijgende vraag. Ook
Nijman/Zeetank groeit in diverse sectoren, waarbij de krapte op de arbeidsmarkt
een uitdaging blijft. Gelukkig ondervinden we niet al te veel problemen in het

12

bezetten van de werkplekken en lukt het nog de werkgelegenheid uit te breiden.

John

Hogg: het belang van
een betrouwbare partner

Nijman/Zeetank is voorbereid op elke mogelijke
Het voorjaar hebben we inmiddels achter ons gelaten en het begin van de zomer

situatie na eind oktober.

is er reeds. Alle Nijman/Zeetank-ers wensen u een goede zomer toe. <<

15

Nijman/Zeetank neemt
weer LNG-trailers in gebruik

Bij de constructie van de trailers is veel
aandacht besteed aan het gewicht.
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Zilveren jubileum
Nijman/Zeetank UK
Het is nauwelijks te bevatten, maar op 1 september 2018 bestond
Nijman/Zeetank 25 jaar. De samenwerking met Glass in het Verenigd Koningrijk
dateert van 1983, tien jaar voordat de eerste innenladers op leasebasis voor
Pilkington werden geïntroduceerd in het VK.

WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM

De naam Nijman/Zeetank, voorheen

>> Voorwaarts en opwaarts

alsmede alle vrachtwagens, chauffeurs

Nico Nijman, heeft altijd synoniem

sinds 1993

en andere bijbehorende aspecten van

gestaan voor innovaties en investerin

Om te zeggen dat de omschakeling

het bedrijf, werd in gang gezet. Er was

gen. Vanaf de late jaren 60 werd glas

belangrijk was, is een understatement.

geen sprake van een geleidelijke

geïmporteerd naar Europoort op

Het ontstaan van Nijman/Zeetank zoals

overgang; de ene dag was het nog

OX-rekken die geschikt waren voor de

we het nu kennen, gebeurde evenmin

Pilkington en de dag erna was het

allergrootste afmetingen. In bijna heel

van de ene op de andere dag. Na

Nijman/Zeetank. Alle administratie, de

Europa geldt een hoogtebeperking van

maanden vol geheime besprekingen en

planning en de werkplaatsen werden

vier meter. Om hieraan te kunnen

een gecompliceerde aanbestedingspro

overgebracht naar Washway Lane, dat

voldoen, moesten de laagste opleggers

cedure tegen een aantal van de grootste

de 25 jaar erna altijd de thuisbasis is

worden ingezet. Nijman/Zeetank heeft

namen in de transportsector van het VK,

gebleven. Er waren kinderziektes, maar

daarin geïnvesteerd en zo begon de

kwam Nijman/Zeetank als winnaar naar

gezien de enorme omvang van de

nauwe samenwerking.

voren. Het proces van overname van de

operatie waren ze te verwaarlozen. Ook

gehele vervoersoperatie van Pilkington

waren er nog andere vervoerders bij
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Canopy trailer.
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geautomatiseerd dankzij de LE- en

betrokken, maar het werden er wel

de behoeften van de klanten te kunnen

steeds minder in aantal. In 1999 had

voldoen en om de verschillende soorten

LJ-rekken alsmede en vooral door de

Nijman/Zeetank 100 procent van de

en maten glas te kunnen vervoeren. Bij

ontwikkeling van de Mark 3 floatliner.

glasactiviteiten binnen het VK overgeno

nader onderzoek bleek een groot aantal

men.

ervan onnodig te zijn. Op dat moment

Daar waar voorheen de rekken stuk voor

kwam de werkelijke meerwaarde van

stuk moesten worden geladen en

>> Consolidatie en vernieuwing

Nijman/Zeetank in beeld, tegelijkertijd

handmatig bevestigd, waarna hetzelfde

Op het moment van de overname waren

met de belangrijkste verbeteringen bij

proces herhaald moest worden bij de

er ongeveer 25 verschillende soorten

fabrikanten van glas en opleggers.

klant, konden de rekken nu sneller

opleggers en een vergelijkbaar aantal

Sindsdien is dit nauwelijks veranderd.

geladen worden. Om vervolgens met een

soorten rekken. Die waren nodig om aan

Het distributieproces werd grotendeels

heftruck of een glass-handling truck in

leveringssysteem dat zo goed als

nieuwe wetgeving waarmee 44 ton

handsfree is.

toegestaan werd. Dit deden we niet

Vandaag de dag zijn floatliner opleggers

alleen met een splinternieuwe vloot

vrij normaal, maar er bestond nog steeds

3-assige trekkers, maar ook met

een behoefte om de kleinere maten, die

bijpassende opleggers.

op speciale rekken of in houten kisten
geplaatst werden, te consolideren. We

>> Reageren op veranderingen

ontwikkelden samen met onze klant de

We kunnen wel zeggen dat we nauw

canopy oplegger. Hoewel nog vrij

verbonden waren met Pilkington UK,

conventioneel, maakt deze oplegger het

voor hun was Nijman/Zeetank UK de

gebruik van touwen en zeilen overbodig.

meest belangrijke binnenlandse logis

De bijbehorende gezondheids- en

tieke partner voor bouwproducten in

veiligheidskwesties zijn ook verleden tijd.

St Helens. De vloot groeide uit tot

Deze beproefde methode is sinds het

ongeveer 75 voertuigen en we besteed

begin van de eeuw nauwelijks veranderd

den daarnaast nog 25 ladingen per dag

en speelt nog steeds een rol in onze

uit. Dit waren de gloriedagen waarin

werkzaamheden.

Pilkington vier lijnen floatglas en twee

Ook hebben we een verlengde floatliner

lijnen gegoten glas afnam. We leverden

oplegger ontwikkeld die ladingen van

van en naar het Europese continent en

verschillende afmetingen en kleinere

transporteerden regelmatig naar

ladingen kan vervoeren voor klanten die

Pilkington-locaties in heel het VK.

geen volledige lading van een bepaald

Vanaf 1999 begon de glasindustrie van

type glas kunnen afnemen.

het VK onherkenbaar te veranderen. De
EC subsidieerde een nieuwe glasfabriek

>> Klantenservice en advies

van Saint-Gobain in Selby, waarna

We hebben altijd nauw samengewerkt

Guardian Industries in 2003 een fabriek

met onze klanten om verschillende

opende in Goole. In 2006 werd Pilking

werkwijzen te ontwikkelen, waarbij we

ton overgenomen door de Japanse

hebben geprobeerd de grenzen te

Nippon Sheet Glass Company, waardoor

verleggen van verschillende typen en

het een echte globale business werd.

maten glas die vervoerd kunnen worden.

In december 2008 veranderde door de

We hebben actief meegewerkt aan de

crisis het hele aanzien van de glasindus

introductie van het floatliner systeem in

trie binnen het VK. In 1999 waren er drie

Australië, waar verschillende voorschrif

floatglas fabrieken in het VK. In 2003

de opslag of expeditieruimte geplaatst te

ten omtrent gewicht bepaalde uitdagin

waren dat er al vijf, inclusief de nieuwe

worden.

gen met zich meebrachten. Daarnaast

Saint-Gobain fabriek in Selby en

En dan nu het slimste gedeelte. De

hebben we vergelijkbaar advies in de VS

Guardian Glass in Goole. In 2013 waren

laatste generatie floatliners kan tot straat

uitgevoerd, maar de lange afstanden

er nog maar drie over.

niveau worden verlaagd. Niet alleen

daar leenden zich niet voor eenrichtings

dankzij het long-travel luchtveersysteem,

verkeer. Naast het samenwerken met

>> Met het oog op de toekomst

maar ook dankzij de ‘nek’ die naar boven

fabrikanten, werken wij ook samen met

Terwijl ons bedrijf sinds 1993 elk jaar

of beneden kon bewegen. En als kers op

hun klanten om veilige loslocaties te

weer verder doorgroeide, werden we

de taart, een systeem met hydraulische

creëren.

toen echter geconfronteerd met een

klemmen die de lading veilig op zijn plek

Wij maakten als eerste glasvervoerder in

wereldwijde daling zoals we die sinds de

houdt. Een volkomen veilig en succesvol

het Verenigd Koninkrijk gebruik van de

Tweede Wereldoorlog niet meer hebben

|
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gezien. Nadat 60 procent van onze

>> Experts in vloeistoffen en

thuismarkt verdween, hebben we onze

gassen

vloot gereduceerd, zijn we op een

Zoals het tweede deel van de naam al

andere manier naar het hele bedrijf gaan

doet vermoeden, is onze organisatie

kijken en zijn we bovendien veel ‘leaner’

opgedeeld in twee specialistische

geworden als organisatie. Ondanks deze

onderdelen die niet meer verschillend

bezuinigingen hebben we nooit conces

hadden kunnen zijn. Onze hoofdactiviteit

sies hoeven te dan aan onze basisnor

in het VK is glaslogistiek, maar we

men. Met name de ontwikkelingen op

hebben ook een eigen vloot tankcontai

het gebied van gezondheid en veiligheid

ners in het VK die afkomstig is van het

hebben we op de voet gevolgd om aan

continent. Tot 2002 waren de activiteiten

de kwaliteitseisen te kunnen blijven

van het Zeetank-onderdeel gevestigd in

voldoen.

ons kantoor in St Helens, maar we
hebben het kantoor verplaatst naar Hull,

In 2015 hebben we een gloednieuwe

omdat de tanks daar aankomen. Een

vloot trekkers en floatliners aangeschaft.

klein maar vakbekwaam team behandelt

Daarnaast hebben we de volledige vloot

de klanten van het VK. Daarnaast

aangepast om een extra pakket glas te

schakelen we toegewijde onderaanne

kunnen vervoeren, wat gelijk staat aan

mers in die sinds 2002 het meeste werk

een toename van 2,8 ton. Dit was niet

op zich nemen. Sinds 2015 zijn we echter

eenvoudig te realiseren, maar dankzij de

weer onze eigen voertuigen gaan

expertise van ons managementteam

gebruiken voor de Zeetank-activiteiten.

hebben we een oplossing kunnen

Dit doen we met vier gloednieuwe

vinden. Toch zijn we nog steeds op zoek

Mercedes vrachtwagens met bijpas

naar meer groei. Het nieuwe materieel

sende opleggers die met trots onze vlag

heeft voor onze klanten tien procent

vertegenwoordigen. Of het nu vloeibaar

extra laadvermogen opgeleverd.

of gas is, het door een pijp gaat, warm of

Hierdoor hebben we al zes trekkers van

koud is, wij kunnen het leveren!

de weg kunnen halen, wat ook nog eens

Een van onze langdurige samenwerkin

voordelen heeft voor het milieu!

gen is die met Arch Chemicals. Voor dit

Al onze trekkers voldoen aan de Euro

bedrijf leveren wij het kernproduct voor

6-emissienorm. We willen overstappen

de conservering van hout. Dit krachtige

naar voertuigen die geschikt zijn voor

mengsel van koper en arseen wordt

alternatieve brandstoffen zoals LNG. Dit

gedistribueerd naar houtzagerijen.

Hiervoor gebruiken we een systeem

kan alleen wanneer ze op grote schaal

Dit gebeurt van John O’Groats tot

waarmee aardgas dat niet geleverd kan

beschikbaar zijn. Op deze manier willen

Land’s End in deelladingen die door het

worden via pijpleidingen, in vloeibare

wij ons steentje bijdragen aan het

voertuig zelf worden afgemeten. De

vorm wordt getransporteerd op -162

redden van de planeet.

details worden vervolgens vanuit de

graden Celsius. Het volume wordt

cabine naar de basis verzonden, waarbij

hierdoor gereduceerd met een factor van

Daarnaast hebben we onze expertise

uiteraard de meest strikte veiligheidsnor

600, wat het economisch bijzonder

ingezet om een aantal floatliner opleg

men in acht worden genomen.

interessant maakt. Aan de prijs zal het
dus niet liggen, maar het gaat hierbij wel

gers aan te passen voor transport van

6 |

enorme betonpanelen en zijn we actief

De meest recente ontwikkeling is de

om een zeer complexe operatie met

betrokken bij leveringen met gebruik van

distributie van LNG, wat perfect past

potentiële gevaren door de lage tempe

meeneemheftrucks.

binnen ons specialisatieportfolio.

raturen. Daarom hebben we een speciaal

De volledige vloot floatliners kan een
extra pakket glas vervoeren.
team chauffeurs en medewerkers die

wagens uitgerust met boordcomputers

>> Kwaliteit, gezondheid,

met dit project zijn belast. Op dit moment

en systemen voor onze operationele

veiligheid en milieu

werken we samen met twee grote

activiteiten. We mogen blij zijn dat we

Nijman/Zeetank is vanaf het begin

LNG-leveranciers binnen het VK om

een toegewijde IT-specialist binnen het

geaccrediteerd volgens ISO 9001, maar

deze tak verder te ontwikkelen naast

bedrijf hebben die begrijpt wat we nodig

recent hebben we ook de ISO 14001-

onze continentale activiteiten, waarbij we

hebben en die goed kan communiceren

certificering verkregen voor milieu en de

gas van St.-Petersburg naar Marseille

met IT-bedrijven om ons de best

OHSAS 18000-norm voor gezondheid en

vervoeren.

mogelijke oplossingen te bieden. Met

veiligheid. We hebben deze certificaten

de bedoeling om onze operationele

nooit gebruikt om klanten mee te

>> Boordcomputers zijn de

activiteiten en die van de klant papier

werven, maar ze vormen wel een goede

toekomst

loos te laten verlopen.

weerspiegeling van onze bedrijfsfilosofie.

Al vanaf het begin zijn al onze vracht

|

| juli 2019 | nummer 1 |

Het belangrijkste is veiligheid. Daar
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beginnen we mee voordat een chauffeur

ber 2018 de award voor Uitmuntendheid

zelfs in de buurt komt van het wiel van

in Logistiek van St Helens ontvingen.

een vrachtwagen. Ons recruitment

We werken nauw samen met onze lokale

bijdragen aan een vermindering van

proces omvat een introductie- en

gemeenschap. Dit doen we door

het brandstofverbruik en de slijtage

opleidingsprogramma waarmee we

betrokken te zijn bij initiatieven en

van essentiële onderdelen van onze

garanderen dat alle chauffeurs opgeleid

schoolprojecten. Ook zijn we actief lid

voertuigen. Bovendien helpen we

zijn volgens dezelfde norm op het gebied

van de Kamer van Koophandel van

hiermee onze natuur te beschermen.

van gezondheid en veiligheid, naleving,

St Helens.

• Daarnaast zullen verbeteringen in rijstijl

• Door de risico´s te minimaliseren
proberen we een niveau van ‘excel

milieu en klantenservice, ongeacht
hoeveel ervaring ze hebben en of ze

>> Mission statement

lence’ te bereiken door gebruik te

vast in dienst komen of via een uitzend

• Ons doel is een veilige werkomgeving

maken van de best practices binnen

bureau.

creëren voor onze werknemers, onze

de transportsector in het algemeen en

We streven er continu naar een modern

klanten en het publiek in al onze

ons bedrijf in het bijzonder.

bedrijf te zijn, maar we laten onze

activiteiten door onze houding te

traditionele waarden niet los. Dit werd op

verbeteren en bewustwording te

Op naar de komende 25 jaar en

lokaal niveau erkend toen we in novem

vergroten en daarmee het aantal

verder! <<

De vloot tankcontainers in het VK is
nationaal en internationaal inzetbaar.

8 |

ongevallen te verminderen.

De look van de Nijman/Zeetank-stand
was ‘bright and shining’.

Nijman/Zeetank laat zich zien op
Transport Logistic Messe München
Elke twee jaar wordt de logistieke sector in de schijnwerpers gezet en worden
innovatieve oplossingen, nieuwe producten voor de transportsector, transportmiddelen en IT en supply chain oplossingen gepresenteerd op de grootste
logistiekbeurs van Europa. De Transport Logistic Messe die van 4 tot 6 juni in
München werd gehouden.
Ruim 2.000 exposanten uit meer dan

Nijman/Zeetank-look was ‘bright and

tie uitgewisseld over nieuwe ontwikkelin

60 landen presenteerden zich op de

shining’. De standbemanning bestond uit

gen op het gebied van supply chain en

beurs. Ruim 60.000 bezoekers kregen de

vertegenwoordigers van alle Europese

logistiek in verschillende Europese

kans om de kennis en expertise van alle

kantoren, die vol enthousiasme het

landen.

deelnemende bedrijven te ervaren. De

bedrijf hebben gepresenteerd.

beurs trekt bezoekers van over heel de

De stand werd bezocht door veel

We mogen wel concluderen dat

wereld.

bestaande klanten, potentiële klanten en

Transport Logistic 2019 zeer succesvol

Nijman/Zeetank presenteerde het

leveranciers die een belangrijke rol

was. In de komende tijd zullen we druk

bedrijf met een eigen stand, op dezelfde

vervullen binnen ons geografische

bezig zijn met het opvolgen van alle

plek als tijdens de vorige beurs. De

netwerk. Er werd veel bruikbare informa

besprekingen en actiepunten. <<

|
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Veiligheid

Chauffeurs trainen,
dat is niet te onderschatten
Als iemand, die niets met transport te maken heeft, de vraag zou krijgen
‘aan welke beroepen moet u denken als het gaat om de noodzaak van voortdurende bijscholing’, zullen in de antwoorden zonder meer arts, leraar of jurist
voorkomen, maar zelden zal het antwoord ‘vrachtwagenchauffeur’ zijn.
In dit artikel willen we niet ingaan op de

gaan oefenen, moet hij, nadat hij aan de

eerst een vervolgscholing moeten

onjuistheid van dergelijke constaterin

formele eisen heeft voldaan, de juiste

afronden. Een basisscholing voor

gen, maar willen we graag de tijd die

cursus volgen en het rijbewijs met

chauffeurs die gevaarlijke stoffen

chauffeurs voortdurend aan bijscholing

opleggers/aanhangers, categorie C+E,

vervoeren, de zogenaamde ADR,

moeten besteden onder de aandacht

halen. Met een rijbewijs C+E is het

inclusief een specialistische scholing

brengen. Dit op basis van de eisen en

toegestaan vrachtwagens te besturen

voor vervoer van producten in tanks.

ons trainingsprogramma voor chauffeurs

boven 3,5 ton, inclusief aanhangers.

Ook deze cursus moet hij eens in de

die brandstoffen vervoeren.

Om het beroep te mogen uitoefenen,

vijf jaar herhalen.

is echter aanvullende professionele
Een goede chauffeur moet over zeer

scholing nodig (basiskwalificatie).

En dat is nog niet alles als het gaat om
de eisen die aan vrachtwagenchauffeurs

uitgebreide kennis beschikken. Bijvoor

worden gesteld.

beeld over de wettelijke voorschriften

Het doel van een dergelijke scholing is

voor het wegverkeer, over het vastmaken

het voorbereiden van de chauffeurs op

van lading, over regels voor werktijden

het vervoeren van goederen en het

Bij Nijman/Zeetank mag een chauffeur

en het internationaal transport. Ook is er

verbeteren van hun competenties

na het afronden van alle scholingen, niet

zeer specialistische kennis nodig om

volgens de EU-normen. De chauffeurs

meteen achter het stuur van onze trucks

speciale lading te kunnen vervoeren. In

leren de regelgeving van het wegverkeer,

plaatsnemen. Daarnaast eisen wij

de transportwereld veranderen de eisen

ze leren rationeel rijden en ze leren de

namelijk drie jaar praktijkervaring op

vaak en een chauffeur moet altijd op de

veiligheidsregels van het wegtransport.

vrachtwagens en één jaar ervaring met

hoogte zijn van de veranderingen.

Maar dat is niet alles. Een beroepschauf

het vervoeren van gevaarlijke stoffen,

Volgens een oud gezegde biedt het niet

feur leert continu. Eens in de vijf jaar is

alsmede een goede referentie van vorige

kennen van de wet geen vrijstelling van

hij verplicht een periodieke scholing bij

werkgevers. Pas nadat aan alle boven

de plicht de wet na te leven. Als een

te wonen.

staande eisen is voldaan, kan de
kandidaat chauffeur worden bij ons

chauffeur in overtreding is, ook al is het
onbewust, riskeren hij en het bedrijf waar

Met het rijbewijs en de behaalde cursus

bedrijf en mag hij brandstof voor ons

hij werkzaam is, aanzienlijke geldboetes.

kan de chauffeur aan het uitoefenen van

vervoeren.

zijn beroep beginnen. Echter als iemand
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Direct nadat een kandidaat chauffeur de

bij Nijman/Zeetank wil komen werken en

De verificatie van de eerdergenoemde

beslissing neemt om dit beroep uit te

brandstoffen wil gaan vervoeren, zal hij

eisen vindt plaats tijdens een kwalifica

toezicht van ervaren collega’s. Onder
onze collega’s nemen deze ‘senior
drivers’, die in hun takenpakket ook het
trainen en beoordelen van de nieuwe
collega’s hebben, een bijzondere plek in.
Tijdens de scholing maakt de chauffeur
kennis met de algemene manier van
werken bij Nijman/Zeetank. Het gaat dan
om arbeidsreglement, specifieke
arbeidsregels voor chauffeurs, bijvoor
beeld het beroepsrisico, de voorschriften
voor rij- en rusttijden, rijtechniek inclusief
defensief rijden en gedetailleerde
arbeidsprocedures die voor de klant
gelden. Al deze onderwerpen worden
natuurlijk tijdens de praktijkscholing bij
het meelopen als tweede chauffeur,
verder geperfectioneerd.
De gehele scholing vindt plaats onder
toezicht van onze auditor, die verant

Alle chauffeurs van Nijman/Zeetank
worden voortdurend in hun vak
bijgeschoold.

woordelijk is voor de regio, waar de
nieuwe chauffeur gaat werken. Na afloop
van de scholingsperiode en voordat de
chauffeur zelfstandig aan de slag gaat,

tiegesprek. De kandidaat krijgt daarbij

voor chauffeurs die brandstoffen

moet hij een toelatingsexamen doen om

de ruimte om zich te presenteren en

vervoeren? Zodra een chauffeur bij

te kunnen bepalen of hij alle vaardighe

Nijman/Zeetank om het werkaanbod te

Nijman/Zeetank begint te werken, wordt

den voldoende beheerst om zelfstandig

presenteren. Als we tot overeenstem

hij opgenomen in ons trainingsschema

te kunnen werken.

ming komen, kan de kandidaat, na het

en krijgt hij een intensieve scholing op

vervullen van de medische eisen,

het gebied van arbeidsveiligheid,

Met het toelatingsexamen is de introduc

aangesteld worden in de functie van

rijtechnieken en contracteisen. We

tie-scholingsperiode afgerond, maar

chauffeur.

maken hierbij gebruik van een e-lear

daarmee is onze rol in het proces van

ningplatform. Dit kan een klassieke scho

professionele perfectionering van de

Op basis van onze ervaringen en de

ling niet vervangen, maar wel aanvullen.

chauffeur nog niet voorbij. We weten dat

ervaringen van onze klanten, is er voor

Daarom hebben we besloten om ook

de transportwereld steeds verandert.

iedere groep chauffeurs een scholings

gebruik te maken van deze moderne

Wettelijke voorschriften, autotechniek,

programma beschikbaar, dat in samen

digitale vorm.

veiligheidsprocedures en alle andere

werking met onze klanten is opgesteld.

Als introductie beginnen we met

aspecten van ons werk veranderen

Het doel is dat iedere chauffeur perfect

theorie- en praktijktraining om de nieuwe

voortdurend. Daarom wordt in principe

is voorbereid om zijn taken uit te voeren.

chauffeur op zelfstandig werken voor te

elke scholing die de chauffeur in de

bereiden. Een nieuwe chauffeur gaat

introductieperiode bij ons bedrijf

Hoe is nu de gang van zaken met

meelopen als tweede chauffeur en hij

doorlopen heeft, periodiek herhaald. <<

betrekking tot het scholingsprogramma

voert een maand lang taken uit onder
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Het belang van
een betrouwbare
zakenpartner
Een zucht van opluchting zal in de nacht van 10 april te horen zijn geweest.
Niet alleen in Brussel, maar ook op veel meer plaatsen binnen het VK. Op die
datum werd een mogelijke Brexit opnieuw uitgesteld door de EU. Een groot
aantal bedrijven in het VK komt voor interessante uitdagingen te staan in het
geval dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat zonder duidelijke afspraken. Een van deze bedrijven is John Hogg Technical Solutions, gevestigd in
Manchester. Gelukkig hebben zij uitstekende logistieke partners in continentaal Europa. Een van deze partners is Nijman/Zeetank in Spijkenisse.
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We spraken hierover met Suzanne

worden, voor tractoren, dorsmachines en

>> Dedicated logistiek

Alecrim, Customer Service & Logistics

dergelijke. Aan deze gemarkeerde diesel

De zogenaamde dedicated logistiek die

Manager bij John Hogg. Zij is niet alleen

worden lagere eisen gesteld, waardoor

Nijman/Zeetank verzorgt voor John

een van de eerste, maar ook een van de

de prijs ervan lager is dan die van

Hogg, omvat het verzenden en transpor

belangrijkste medewerkers van John

normale diesel. Om te voorkomen dat dit

teren van kleurstoffen en markeerders

Hogg die met de mogelijk op handen

soort diesel in normale voertuigen wordt

die geproduceerd worden in Manchester.

zijnde uittreding te maken heeft. Europa

gebruikt, wordt de brandstof gemar

Deze producten gaan via Hull naar

is een van de belangrijkste markten voor

keerd. We produceren verschillende

Rotterdam en worden vervolgens vanuit

deze wereldwijd actieve, toonaangeven

kleurstoffen voor de Europese landen,

het depot in Spijkenisse verzonden naar

de fabrikant van oplosbare kleurstoffen

zodat de brandstof voldoet aan de eisen

Europese landen als België, Frankrijk,

en chemische markeerders voor de

in alle landen afzonderlijk. Ons product

Zwitserland en Denemarken.

internationale aardolie-industrie.

wordt wereldwijd verhandeld, maar

Suzanne Alecrim: “Nijman/Zeetank

Het gebrek aan doorzettingsvermogen

Europa is onze belangrijkste afnemer.

verzorgt het gehele logistieke proces

binnen Westminster staat hen dus

We maken gebruik van de diensten van

met haar eigen tankcontainers, inclusief

absoluut niet aan. Suzanne Alecrim: “We

Nijman/Zeetank om onze producten in

de douaneafhandeling in Zwitserland en

produceren markeerders voor brandstof

bulk te leveren, rechtstreeks in de

de schoonmaak van de tanks in Hull.

fen die in offroad situaties gebruikt

voorraadtanks van onze klanten.”

Brexit of niet, Nijman/Zeetank is voorbe

reid op elke mogelijke situatie na
eind oktober. Zij zijn al bekend met
de procedures omtrent export naar
niet-EU-landen als Noorwegen en
Zwitserland. Op dat gebied verwachten
wij dan ook geen moeilijkheden. In het
geval van een ‘harde’ Brexit zullen de
douaneformaliteiten wat langer duren en
zullen we onze klanten voor de zekerheid
moeten voorbereiden op langere
levertermijnen.”
Om er zeker van te zijn dat alles volgens
plan verloopt, is John Hogg alvast
begonnen met een Nederlandse
vertegenwoordiger en een magazijn in
de regio Rotterdam. Suzanne Alecrim:
“Simpelweg om er zeker van te zijn dat
onze klanten op het continent geen
vertraging ondervinden, ongeacht de
uitslag van de onderhandelingen in
Brussel of Londen. We noemen onszelf
niet voor niets een betrouwbare wereld
wijde partner. Wat ons anders maakt is
niet alleen wát we doen, maar ook zeker
hoe we dat doen.” <<

Suzanne Alecrim: “We noemen ons
niet voor niets een betrouwbare
wereldwijde partner.”

De geschiedenis van John Hogg
Het verhaal kent zijn begin in 1890 in Belfast, Noord-Ierland,

introductie van de Euromarker in 2002 en door zijn leidende rol

met de handel in vlas. Het bedrijf heeft zich door de jaren heen

in het helpen implementeren van nieuwe regelgeving. Het

ontwikkeld tot een van ‘s werelds meest toonaangevende

bedrijf heeft zich ook verbonden aan REACH, de nieuwe

producenten van kleurstoffen en markeerders voor de aardolie-

Europese verordening voor de Registratie, Evaluatie en

industrie. Vandaag de dag levert John Hogg wereldwijd op

Autorisatie van Chemische stoffen. Momenteel wordt continu

technologie gebaseerde markeersystemen aan overheden en

overlegd met leveranciers en Europese klanten om er zeker van

bedrijven om de waarde van brandstoffen en merkproducten te

te zijn dat dit ook na de Brexit voortdurend nageleefd wordt. De

beschermen tegen witwassen, vervalsing en andere fraudu

leveranciers zijn zich bewust van hun verplichtingen volgens

leuze activiteiten. Het markeren van brandstoffen wordt overal

REACH en hebben verzekerd dat de grondstoffen beschikbaar

ter wereld toegepast. Deze methode dient ter identificatie van

zullen blijven in de kwaliteit en kwantiteit die John Hogg vereist.

verschillende soorten brandstof met verschillende eisen of

Hoewel de officiële uiterste registratietermijn voor REACH

specificaties. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio aan

inmiddels verstreken is, zal de chemicaliënwetgeving blijven

kleurstoffen en markeerders van hoge kwaliteit met merken die

evolueren. En John Hogg zal blijven zorgen voor de naleving

al jaren bestaan, zoals DYEGUARD® en SUDAN®. John Hogg

ervan door substanties te controleren die van belang zijn voor

is altijd actief geweest in Europa. Dit werd duidelijk met de

regelgevingsactiviteiten. <<
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Kwaliteit

Nijman/Zeetank tilt gezondheid,
veiligheid, kwaliteit en milieu
naar een nieuw niveau
De nieuwe positie van de HSQE-coördi
nator en de ISO 45001-norm, die de
mogelijkheid biedt om alle systemen van
het platform te controleren, hebben een
nieuwe richting gegeven aan auditors
binnen het bedrijf. In mei 2019 ontstond
het initiatief om een team van auditors
een dag intensieve training te laten
volgen, gegeven door onze inmiddels
bekende ISO-auditor.
Het team bestond uit twee medewerkers
van Nijman/Zeetank Holland en één
medewerker uit het VK.
De collega´s waren geen vreemden meer
op het gebied van audits, maar toch
bood de nieuwe standaard een aantal
interessante uitdagingen die leidden tot
serieuze, productieve discussies binnen
het team. Hierdoor ontdekten zij
technieken om algemene vragen te
stellen en daar specifieke antwoorden op
te krijgen. Alle leden van het team waren
het erover eens dat de hele oefening erg
nuttig was. Nu kunnen zij lokale teams
gaan creëren die audits kunnen uitvoe
ren onder hun leiding.
Dit opleidingsinitiatief wordt gezien als
een integraal deel van de toekomstige
ontwikkeling van het bedrijf, waarin wij
nieuwe bronnen van inkomsten willen
aanboren waarbij HSQE (gezondheid,
veiligheid, kwaliteit en milieu) steeds een
van onze belangrijkste verkoopargumen
ten zal zijn. <<
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In het nieuws

Nijman/Zeetank heeft weer nieuwe
LNG-trailers in gebruik genomen.

Nieuwe LNG-trailers
In de tweede helft van 2018 heeft

De isolatie is van een dun, maar zeer

voordoet, het losproces meteen op een

Nijman/Zeetank vier nieuwe LNG-trailers

goed isolerend multilayer materiaal. De

veilige manier wordt stilgelegd.

in gebruik genomen. De trailers hebben

ruimte tussen de binnen- en buitentank

Om de losslangen aan te sluiten, dient

een werkdruk van 7 bar en een inhoud

heeft een vacuümdruk van 10*E mbars.

de klep van het instrumentenkabinet

van 52.000 en 58.000 liter. De nieuwe

De isolatie en vacuümdruk geven bij een

geopend te worden. Zodra de klep

LNG-trailers zijn evenals de bestaande

volle tank een holding time van 120

geopend is, wordt de wegrijbeveiliging

LNG-containers voorzien van een pomp

dagen. Dit betekent dat, indien de tank is

geactiveerd. Dit voorkomt dat er met

en een flowmeter. De producent is ook in

geladen met LNG van -162 C (de druk in

aangesloten slangen kan worden

dit geval Van Hool uit België.

de tank is dan 0 bar) het 120 dagen duurt

gereden.

-4

®

voordat de tankdruk gestegen is tot 7
Tijdens het samenstellen van de

bar. Een goede isolatie is een belangrijk

Bij de constructie van de trailers is veel

specificaties is bijzonder veel aandacht

veiligheidscriterium.

aandacht besteed aan een zo laag
mogelijk gewicht ter verkrijging van een

geschonken aan de technische detaille
ring en constructie van de tanks, het

De trailers zijn voorzien van diverse

zo hoog mogelijk laadgewicht.

isolatiemateriaal en de veiligheden.

ESD’s (emergency stop device). Een

Met deze vier nieuwe trailers heeft

Zowel de binnentank als de buitentank

ESD moet ervoor zorgen dat, als zich

Nijman/Zeetank nu elf LNG-trailers in

zijn van roestvrijstaal.

tijdens het lossen een probleem

gebruik. <<
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