
Nijman/Zeetank International Logistic Group is een logistieke dienstverlener op het gebied van transport en distributie van glas, petrochemische producten, brandstof en gas
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Het aantal ongelukken in de EU is vorig jaar toegenomen; in sommige landen 

zelfs met 20%. Deze stijging is een logisch gevolg van een groeiende economie. 

Er worden meer kilometers gereden op steeds voller wordende wegen. Een 

andere oorzaak is schaarste aan chauffeurs op de arbeidsmarkt, waardoor meer 

druk in de planning ontstaat om de aangeboden opdrachten uit te voeren. Ook is 

men geneigd onervaren chauffeurs direct zelfstandig ritten te laten uitvoeren.

In 2017 heeft Nijman/Zeetank met de eigen trekkers (circa 195) ruim 20 miljoen 

kilometer gereden. Een getal om het aantal schades per vrachtauto uit te druk-

ken, is ’frequentie van aantal schades door eigen schuld per vrachtauto’. Bij de 

grootste vrachtwagenverzekeraar van Nederland is de frequentie per vrachtauto 

0.45 voor alle bij hen verzekerde auto’s. Bij Nijman/Zeetank is de frequentie 0.06. 

Gelukkig een prima resultaat, alhoewel het streven zero accidenten blijft. 

Volgens verzekeringsmaatschappijen is het gebruik van een smartphone tijdens 

het rijden een belangrijke oorzaak van de stijging van het aantal ongevallen. Het 

gaat dan niet alleen om de vrachtwagenchauffeurs, maar zeker ook om de me-

deweggebruikers van bestelauto’s en personenauto’s die bellen of appen tijdens 

het rijden.

Het gebruik van OBC (On Board Computer) om opdrachten aan de chauffeur te 

verstrekken en laad- en losdetails terug te ontvangen en het verbod de telefoon 

gedurende het rijden te gebruiken, reduceren het risico op ongevallen aan-

zienlijk. Uit onderzoek blijkt dat menselijk falen bij 90% van de ongevallen met 

vrachtwagens een rol speelt.

Naast de chauffeur is de technische staat van trekkers en opleggers van groot 

belang. Alle EU-lidstaten hebben het verzoek gekregen om betere en met meer 

regelmaat technische controles uit te voeren van trekkers en opleggers. Tevens 

dient men intensiever te controleren op maximum toegestaan gewicht en afme-

ting van voertuigen. Overbelading en overtreding van rij- en rusttijdenregelgeving 

geven grote economische schade en zorgen daardoor voor marktverstoring en 

concurrentievervalsing voor de bedrijven die wel volgens de regels werken. Ook 

fraude met de tachograaf is een veel voorkomend misdrijf. Overheidsinspecties 

van diverse landen werken gelukkig samen om gezamenlijk te proberen deze 

misstanden te bestrijden en uiteindelijk sterk te reduceren. Informatie- en data-

uitwisseling tussen de toezichthouders van de diverse EU-landen kan de bestrij-

ding van deze misstanden zeker versterken.

Als u dit leest, lijkt de transport- en logistieke sector weinig professioneel.  

Echter, in tegendeel, er zijn naast Nijman/Zeetank veel collega-bedrijven die 

kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. 

De medewerkers van Nijman/Zeetank zijn er dan ook trots op dat het kwaliteits-

denken en kwaliteitswerken volledig zijn geïntegreerd in het bedrijf. En eveneens 

belangrijk, waarbij wij elkaar, indien nodig, daar ook op kunnen aanspreken. <<
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De verschillende bedrijfsonderdelen van Nijman/Zeetank hebben allemaal een 

eigen sales team. De medewerkers van de teams zijn gespecialiseerd in de 

specifieke activiteiten van die bedrijfsonderdelen. In dit artikel introduceren wij 

ons sales team voor chemical logistics. De marketing en sales teams voor 

chemical logistics worden centraal gecoördineerd vanuit het hoofdkantoor in 

Spijkenisse. Het sales team wordt geleid door Kees in ’t Veld, die verantwoor-

delijk is voor de verkoopstrategieën. Hij vormt samen met drie salesmanagers 

het Europese team.

Logistiek is mensenwerk
Sales team Nijman/Zeetank

Nijman/Zeetank ziet logistiek als 

mensenwerk. Een team richt zich, samen 

met de klanten, op het vinden van de 

optimale logistieke oplossing voor 

transport van producten. De sales 

managers worden ondersteund door het 

inside sales team. 

Nijman/Zeetank gelooft in een lokale 

benadering van de belangrijkste 

markten. Daarom zijn er business 

development managers gevestigd in de 

landen waar deze belangrijkste markten 

zich bevinden. Voor het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland is Claire Baitson  

het lokale sales contact; voor Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland is dat Ralf 

Schünemann en voor Polen is het  

Marcin Kyc. Kees in ‘t Veld is verantwoor-

delijk voor de Benelux en alle klanten  

in het geografische gebied waar  

Nijman/Zeetank zijn diensten aanbiedt.

Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde 

mensen die bijzonder gedreven zijn om 

in opdracht van de klant te werken en 

creatieve logistieke oplossingen te 

bedenken, om zo de positie van  

Nijman/Zeetank in de chemische 

logistieke sector in Europa verder te 

ontwikkelen. In nauwe samenwerking 

met het operationele team van Nijman/

Zeetank richten ze zich continu op het 

verbeteren van de diensten en het 

vinden van creatieve en betere oplossin-

gen voor de klanten.  

Voor meer informatie over de mogelijk-

heden van Nijman/Zeetank, kan contact 

worden opgenomen met het sales team.

 WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM
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>> Kees in ’t Veld

Kees werkt sinds 1988 in de chemische 

logistieke sector. Na zijn opleiding 

logistiek begon hij zijn carrière in het 

tankwagentransport, waar hij verant-

woordelijk was voor het project manage-

ment en later voor de bedrijfsvoering. 

Omdat hij zich graag richt op commer-

ciële uitdagingen, is hij in 1998 bij 

Nijman/Zeetank als business develop-

ment manager aan de slag gegaan. 

Sindsdien levert hij een belangrijke 

bijdrage aan de groei van de chemische 

logistiek voor Nijman/Zeetank in Europa. 

Sinds 2007 is hij als commercieel 

manager verantwoordelijk voor alle 

commerciële activiteiten en het sales 

team.

v.l.n.r.: Kees in ’t Veld, Marcin Kyc, 

Claire Baitson, Arjan van Noordt 

(internal sales) en Ralf Schünemann.
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Bij vragen kunt u contact opnemen met 

Kees via e-mailadres c.intveld@

nijman-zeetank.com of via telefoon-

nummer +31 (0) 181 - 691 939.

>> Claire Baitson

Claire Baitson beschikt over veel 

ervaring in de transportsector. In 2002 is 

ze bij Nijman/Zeetank begonnen als 

business development manager voor de 

Britse en Ierse chemische industrie en 

andere bulk liquid markets. In deze jaren 

heeft Claire meegewerkt aan de ontwik-

keling van Nijman/Zeetank in het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland en, zoals 

ze zelf aangeeft, heeft ze het geluk 

gehad om bij een bedrijf te mogen 

werken waar haar vaardigheden 

onmisbaar bleken. In haar werk bij 

Nijman/Zeetank geniet ze van de 

uitdagingen die de markt biedt en van 

het bedenken van oplossingen voor 

klanten. 

Als uw bedrijf in het Verenigd Koninkrijk 

of Ierland gevestigd is en u logistieke 

vragen heeft, neem dan contact op met 

Claire via e-mailadres c.baitson@

nijman-zeetank.com of via telefoon-

nummer +44 (0) 1482 - 381483.

>> Ralf Schünemann

Ralf startte zijn carrière in de sales bij 

een van de grootste chemische trans-

portbedrijven, waar hij het product 

management deed voor een groep  

stikstof en odoranten. Vervolgens werkte 

hij mee aan het marktonderzoek en de 

implementatie van het nieuwe product 

AdBlue en de supply chain daarvan. 

Door deze ervaring besloot Ralf zijn 

aandacht te richten op het logistieke deel 

in de chemische industrie. Hij vond werk 

bij een van ’s werelds grootste logistic 

service providers. Hier kreeg hij de kans 

om de sales- en marketingactiviteiten 

voor de supply chain logistics depart-

ment op te zetten, wat destijds nog een 

klein onderdeel was. In 2015 is hij bij 

Nijman/Zeetank begonnen als business 

development manager. Hij kreeg de 

verantwoordelijkheid over de Duitstalige 

partners in Europa.

U kunt Ralf bereiken via e-mailadres  

r.schuenemann@nijman-zeetank.com  

of via telefoonnummer +49 (0) 2137 

4099720.

>> Marcin Kyc

Marcin Kyc werkt al meer dan dertien 

jaar in de sector van transport en 

logistiek. Hij is onderaan de ladder 

begonnen en opgeklommen van leek 

naar manager van bedrijven die zich 

richten op uitzonderlijk vervoer. Hij heeft 

aan zowel de operationele kant als de 

commerciële kant heel veel ervaring 

opgedaan. Sinds januari 2018 werkt 

Marcin bij Nijman/Zeetank. Hoewel hij 

nieuw is in de chemische industrie, is hij 

ervan overtuigd dat hij met zijn ervaring 

en positieve instelling de nieuwe 

uitdagingen aan kan en goede logistieke 

oplossingen kan bieden aan Poolse 

klanten in de chemische industrie. Hij 

kijkt ernaar uit om de nieuwe klanten in 

deze markt te ontmoeten.

Als uw bedrijf gevestigd is in Polen  

of Oost-Europa en u logistieke  

vragen heeft, neem dan contact op  

met Marcin via e-mailadres  

m.kyc@nijman-zeetank.pl of via telefoon-

nummer +48 15-8335184. <<
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Eind december 2016 is op het dak van de loods in Spijkenisse een installatie 

met 824 zonnepanelen opgeleverd. In een eerdere editie van In Tranzit heeft u 

hier meer over kunnen lezen. Nu, een jaar later, kan Nijman/Zeetank terugkijken 

op een succesvolle eerste periode van de installatie. In totaal is ruim 186 MWh 

aan zonnestroom opgewekt. Dit is tweederde van het totale elektriciteitsver-

bruik. Hiermee is ruim 80 ton aan CO2 gereduceerd. Een mooi resultaat dat 

ook direct terug te vinden is in de carbon footprint. 

De piek qua opbrengst van de installatie 

lag in mei van 2017. In deze maand is 

ruim 27 MWh opgewekt. We hebben 

geconstateerd dat de installatie afge-

remd moest worden in verband met de 

hoofdzekering van de elektriciteitsaan-

sluiting. Door de aansluiting te verhogen, 

kan nog meer elektriciteit worden 

opgewekt. Het verzwaren van de 

hoofdaansluiting brengt echter ook 

hogere vaste kosten met zich mee. Om 

die reden is ervoor gekozen om de zeven 

omvormers die de gelijkstroom omzetten 

naar wisselspanning, niet via één kabel, 

maar via twee kabels terug te brengen in 

de installatie. Op deze manier kunnen de 

kabels apart en hoger worden afgeze-

kerd. De verwachting voor 2018 is dan 

ook dat de opbrengst boven de 186 

MWh gaat uitkomen.

De leverancier heeft de installatie het 

eerste jaar nauwlettend in de gaten 

gehouden. Er zijn wat flinke najaarsstor-

men geweest eind 2017, maar het frame 

op het dak heeft geen krimp gegeven. 

Technisch kende de PV-installatie weinig 

mankementen. Mede dankzij de paral-

lelle schakeling van de panelen, is op 

detailniveau te zien wanneer panelen 

niet goed functioneren. Per e-mail wordt 

zowel de installateur als Nijman/Zeetank 

op de hoogte gehouden van afwijkingen. 

Een defecte omvormer wordt op deze 

manier snel gesignaleerd. En bij de 

januaristormen dit jaar was het snel te 

zien dat één paneel was losgekomen. 

Door de grafische voorstelling via het 

portal van de leverancier, kan vlug 

gedetecteerd worden om welk paneel 

het gaat. Zeker bij in totaal 824 panelen 

scheelt dit veel zoekwerk. Ook kunnen 

zo heel gericht inspecties of onder-

houdswerkzaamheden worden uitge-

voerd. Dit verlaagt de operationele 

kosten, terwijl de opbrengstgarantie daar 

verder geen nadeel van ondervindt. Het 

paneel was overigens onbeschadigd en 

had ook geen schade veroorzaakt aan 

andere panelen; het betrof enkel een 

losse verbinding.

Toch blijven we verder zoeken naar 

energiebesparende maatregelen, zodat 

de totale hoeveelheid zelf opgewekte 

energie dichter aansluit op de totale 

energieconsumptie. Denk hierbij aan 

energiezuinige verlichting en gereed-

schap. Ook kan besparing gevonden 

worden in de manier waarop met energie 

wordt omgegaan. Het opladen van 

accu’s overdag voorkomt terug leveren 

van energie in de daguren, terwijl 

elektriciteit ’s nachts moet worden 

ingekocht. Deze verandering van 

‘mindset’ wordt dit jaar verder doorge-

voerd, zodat het optimale rendement van 

de installatie en van de investering benut 

kan worden. << 

Zonnestroom levert tweederde 
van elektriciteitsverbruik op

Duurzaamheid
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Na deze audit neemt Nijman/Zeetank te 

zijner tijd afscheid van de ISO 9001:2008 

norm. Uiteraard betekent dit niet dat we 

afstand doen van een kwaliteitsmanage-

mentsysteem. Het betekent alleen dat 

die norm uit 2008 vanaf september dit 

jaar niet meer geldig is. In de praktijk 

betekent het dat we voor die tijd klaar 

moeten zijn met de vervangende 

certificering en aan de eisen van de 

nieuwe ISO 9001 norm moeten voldoen.

>> Wat betekent de nieuwe norm? 

De lang verwachte nieuwe editie van de 

ISO 9001 norm is uitgegeven in septem-

ber 2015 (vandaar de naam ISO 

9001:2015). De revisie bleek niet 

oppervlakkig te zijn, maar nogal ingrij-

pend. Door de omvang van de verande-

ringen waren we genoodzaakt om een 

aantal belangrijke wijzigingen door te 

voeren om ons gecertificeerde kwaliteits-

managementsysteem te kunnen 

behouden. De veranderingen zouden 

niet mogelijk zijn geweest zonder een 

goede analyse van de nieuwe voorschrif-

ten. Om de nodige wijzigingen aan te 

kunnen brengen, moesten we de nieuwe 

voorschriften uitgebreid analyseren en 

bespreken. De voorschriften van de 

nieuwe norm benadrukken de noodzaak 

van een zeer actieve bijdrage van de 

topmanagers aan het risicomanagement, 

het creëren van een visie en een context 

voor de onderneming.

Een grote verandering als gevolg van de 

nieuwe ISO 9001 norm betreft de 

risicobenoeming. Risico wordt vanaf nu 

gezien als een geheel en niet langer als 

één element van het systeem. Een 

risicobenadering maakt het makkelijker 

om de bedreigingen te herkennen, af te 

wegen en een controle te doen over het 

hele systeem. Daarbij praten we niet 

alleen over risico’s; de nieuwe benade-

ring maakt het ook mogelijk om naar de 

kansen te kijken. 

>> Risico’s en kansen

Risico heeft in de context van de nieuwe 

norm de betekenis van onzekerheid, of 

we ons doel kunnen realiseren. Oftewel 

of we de zekerheid hebben dat wij aan 

onze klanten - ononderbroken en in 

overeenstemming met hun verwachtin-

gen - onze diensten kunnen blijven 

leveren en dat wij hun tevredenheid 

verder kunnen vergroten. 

Het begrip ‘kansen’ betekent in die 

context het overtreffen van de verwach-

tingen en gestelde doelen. Kansen 

kunnen zich voordoen onder bepaalde 

omstandigheden, zoals bij het werven 

van nieuwe klanten, het aanbieden van 

nieuwe diensten, het reduceren van de 

hoeveelheid afval, het verbeteren van de 

productiviteit en het openen van nieuwe 

markten.

De volgende eis van de nieuwe ISO 9001 

norm is het definiëren van de context van 

Nijman/Zeetank en het benoemen van 

de partijen die van belang zijn voor ons 

kwaliteitsmanagement. Hun behoeften 

en verwachtingen kunnen worden 

gebruikt als uitgangspunten voor het 

nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem. 

Deze gegevens zijn nodig om de 

In januari 2018 heeft het managementsysteem van Nijman/Zeetank Polen weer  

een audit ondergaan. De strenge examinator was opnieuw de auditor van  

Transpacific Certifications Ltd. De audit heeft uitgewezen dat Nijman/Zeetank 

volledig compliant is aan de drie gecertificeerde normen: ISO 9001:2008,  

ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:2007. Het is begrijpelijk dat het resultaat  

met enige trots in ontvangst is genomen.

Nieuwe ISO 9001 norm verbetert 
risicobeheersing en opent kansen

Veiligheid
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BP is een pionier in moderne oplossingen in de 

brandstofhandel in Polen. De hoge kwaliteit die 

klanten ervaren, is een gevolg van continue  

verbetering, ook op het gebied van transport.

Kwaliteit
dankzij
vertrouwen

BP verscheen redelijk laat op de Poolse 

markt, de meeste concurrenten waren er 

toen al. In 1991 begon BP als een 

handelsonderneming in olie voor 

voertuigen en industrie. Het eerste 

tankstation werd geopend in 1995 in de 

stad Gliwice. Door de jaren heen heeft 

het bedrijf succesvol geïnvesteerd in 

LPG en de productie van asfalt. Op dit 

moment houdt BP zich met name bezig 

met de verkoop van benzine en diesel-

olie en met beheer van tankstations. 

Daarnaast verkoopt BP smeerolie, 

voornamelijk onder de naam Castrol, en 

brandstof voor vliegtuigen, zoals 

Lotos-Air BP, een joint-venture.

“Om een plek te kunnen veroveren op de 

dynamische markt van een land dat 

bezig is met de integratie in de Europese 

Unie, hebben we gekozen voor snelle 

investeringen en hoge kwaliteit. Met het 

toepassen van de westerse standaarden 

voor onder andere de kwaliteit van 

brandstoffen en klantenservice zijn wij 

een voorbeeld geweest voor andere 

bedrijven”, aldus Bogdan Kucharski, 

European Logistic Director bij BP.

“BP zoekt altijd naar de meest innova-

tieve oplossingen op elk gebied: 

uitrusting, beheer van een tankstation, 

steunpilaren van het kwaliteitsmanage-

mentsysteem te creëren: de omvang van 

het systeem, de processen, het beleid, 

de kwaliteitsdoelen, het risico en de 

kansen.

Om de context van ons bedrijf te kunnen 

bepalen is het nodig om alle belangheb-

bende partijen en hun eisen te benoe-

men. Het is een samenspel van interne 

en externe factoren, die invloed kunnen 

hebben op het bepalen van de doelen. 

Omdat die factoren om verschillende 

redenen kunnen veranderen, bekijken 

we ze regelmatig opnieuw. Tevens 

moeten we bepalen welke van die 

factoren positieve of negatieve invloed 

kunnen hebben op het bereiken van 

onze doelen. 

De norm vereist dat alle bovengenoemde 

taken, die van groot belang zijn voor ons 

nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem, 

worden uitgevoerd naar rato van hun 

potentiële invloed op ons bedrijf.

Nu rest de vraag of alles wat we gedaan 

hebben voldoende is om ons doel te 

bereiken, namelijk het verkrijgen van het 

ISO 9001:2015 certificaat. We hopen van 

wel, maar voor het antwoord daarop 

moeten we wachten tot de volgende 

audit. <<

Nieuwe ISO 9001 
norm verbetert 
risicobeheersing 
en opent kansen

BP Polen:
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samenwerking met de medewerkers, 

transport”, benadrukt Roman Chudo, 

Regional Director voor Polen, Tsjechië  

en Oostenrijk. “Bij het toepassen van 

nieuwe oplossingen maken we graag 

gebruik van Poolse bedrijven.”

De afgelopen 25 jaar heeft BP 1,5 miljard 

dollar geïnvesteerd in Polen. “Op onze 

tankstations en op het hoofdkantoor 

werken ruim 4.000 mensen. Bij onze 

partners werken dan weer duizenden 

mensen. We hebben 550 tankstations en 

per jaar komen er tussen de 20 en 30 

nieuwe bij.”

>> Niet alleen brandstof

“Ongeveer 300 van die tankstations zijn 

ons eigendom. De rest wordt beheerd 

door onze partners”, weet Bogdan 

Kucharski. “Naast reguliere brandstof 

bieden wij ook de premium brandstof 

Ultimate. Daarnaast verkopen we sinds 

2017 brandstof met ACTIVE-technologie. 

Natuurlijk verkopen we ook nog steeds 

gewoon LPG. Onze klanten worden 

onder andere aangetrokken door onze 

Routex tankpas. Een bezoek aan ons 

tankstation wordt steeds meer gezien   

als een gelegenheid om iets te eten, 

boodschappen te doen, beltegoed op te 

waarderen, een pakketje op te halen bij 

een automaat, of zelfs verse bloemen te 

kopen. De klant verwacht een snelle 

bediening en een ruime keuze.”

“We breiden ons aanbod steeds verder 

uit. Op de tankstations verkopen we 

bijvoorbeeld ook verse producten, zoals 

brood dat ter plekke gebakken is. Ook 

zijn we een samenwerking aangegaan 

met de supermarktketen Piotr i Paweł. 

Hier hebben we al meer ervaring mee. In 

Groot-Brittannië werken we namelijk 

samen met Marks & Spencer, in Duits-

land met Rewe en in Nederland met 

Albert Heijn. Deze samenwerkingsver-

Roman Chudo en Bogdan Kucharski benadrukken eensgezind het belang van 

transport voor de veiligheid en de kwaliteit van de BP-tankstation diensten.
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banden worden aangepast aan de lokale 

markten. In Warschau, Krakau en 

Poznan zijn de eerste Piotr i Paweł to go 

– winkels al in bedrijf”, vertelt Bogdan 

Kucharski.

De koffie op de stations is al lang een 

begrip. Het aanbod van Wild Bean Cafe 

wordt uitgebreid met nieuwe soorten 

koffie en koude en warme versnaperin-

gen, zoals een ontbijt of een warme 

maaltijd op de tankstations langs de 

snelweg. BP heeft van begin af aan in 

autowasserijen geïnvesteerd. “We 

hebben dan ook een van de grootste 

netwerken van automatische autowas-

serijen in Polen. We zijn bovendien 

pionier geweest in de bouw van contact-

loze handmatige autowasserijen. Deze 

zijn vooral populair bij mensen die hun 

voertuig heel behoedzaam willen 

onderhouden, zoals eigenaren van 

oldtimers.”

In 2000 begon BP - als eerste van de 

olieconcerns in Polen - een loyaliteits-

programma: BP Partnerclub. De 

deelnemers konden prijzen winnen of 

hun punten doneren aan een goed doel. 

“Op dit moment hebben we als trekpleis-

ter een uitgebreid loyaliteitsprogramma, 

Payback. Via dit programma kunnen de 

klanten ook goede doelen steunen.”

De Poolse brandstofmarkt is nog in 

ontwikkeling; er komen meer auto’s. De 

vervoerders die in Polen actief zijn, staan 

qua hoeveelheid transporten op de 

eerste plek in Europa.  “Polen is een 

transitland. Er komen steeds meer 

snelwegen en autowegen, het rijgedrag 

verbetert en tegelijkertijd krimpt de 

‘grijze zone’ van de brandstofhandel”, 

benadrukt Kucharski. “Deze positieve 

ontwikkelingen zijn zichtbaar in onze 

resultaten. De omzet en - heel belangrijk 

- het aandeel in de markt groeien 

gestaag.”

>> Arbeidsethiek

“Meer tankstations betekent ook meer 

behoefte aan transport”, zegt Chudo. 

“Sinds oktober 2017 werken wij met 

slechts één transportbedrijf en  

vertrouwen daar volledig op. Met 

Nijman/Zeetank zijn we toen een 

langdurige samenwerking aangegaan.”

In Polen werkt BP sinds 1997 samen met 

Nijman/Zeetank, met in de periode 

2006-2010 een onderbreking. In de jaren 

2010-2017 was dit bedrijf een van de 

twee transportbedrijven waar BP mee 

samenwerkte. Op dit moment werkt BP 

echter uitsluitend met Nijman/Zeetank.

“Onder onze transportpartners was 

Nijman/Zeetank een echte voorloper op 

het gebied van veiligheid”, aldus Chudo. 

“De samenwerking verliep op alle 

gebieden altijd heel goed. Alle medewer-

kers van Nijman/Zeetank voelen zich 

betrokken bij het bedrijf. De chauffeurs 

en de leidinggevenden hebben dezelfde 

arbeidsethiek: productiviteit zonder 

concessies aan kwaliteit of veiligheid, 

respect voor de regels en voor het 

milieu. Deze waarden gelden voor BP én 

Nijman/Zeetank.”

“Als enige op de Poolse markt bieden wij 

scholing op het gebied van veilig rijden 

met een praktische training waarbij een 

kanteling wordt gesimuleerd (rollover 

training). 

Deze trainingen worden gegeven op een 

oefenbaan in Berlijn of Wenen. Zo 

kunnen chauffeurs zelf ervaren wat er 

gebeurt als de tankwagen kantelt”, 

vertelt Kucharski. 

Sinds 2015 heeft BP een uitgebreid 

veiligheidsprogramma voor zware 

vervoerders. Het programma bestaat uit 

een aantal modules: oplettendheid, 

goede voorbereiding op werk en reis, 

voertuiguitrusting, rijgedrag, algeheel 

beheer van de relatie met de transport-

partner, waaronder de communicatie en 

het rapporteren. Het programma werd 

later uitgebreid met modules voor 

tankstation-veiligheid: manoeuvreren, 

wat te doen bij vermenging/overlopen 

van brandstof, procedures en persoon-

lijke veiligheid. Een nieuw element is 

veiligheid bij een overval of een terroristi-

sche aanslag. Deze kennis kan de chauf-

feur ook gebruiken om adequaat te 

kunnen handelen ten opzichte van 

dronken mensen, spontane ‘helpers’ of 

opdringerige personen. “Wij maken onze 

mensen bewust, voorzien ze van 

moderne technologie en bieden ze 

duidelijke regels. Dat zijn onze drie 

pijlers voor veiligheid en kwaliteit op het 

werk”, aldus Chudo. 

>> Stroom én gas?

“De vraag naar energie groeit. Er komen 

nieuwe energiebronnen bij, maar 

brandstoffen op basis van aardolie 

spelen nog steeds een belangrijke rol en 

die kan in de toekomst alleen maar 

groter worden”, meent Kucharski. “Tot 

2015 zijn we bezig geweest met onze 

financiële zaken en veiligheidsstandaar-

den. Nu is de tijd om fors te investeren 

over de hele wereld. Wij zijn actief in 

Mexico, India en Indonesië en we 

groeien in China. In Polen, Spanje en 

Turkije bouwt BP nieuwe tankstations. 

We willen deelnemen aan de elektrifica-

tie van transport en kijken naar alterna-

tieve brandstoffen, zoals LNG.” Roman 

Chudo vat samen: “Nijman/Zeetank, 

onze enige transportpartner in Polen, 

groeit met ons mee. Ze biedt veiligheid 

en kwaliteit, die tot uiting komen in 

productiviteit en flexibiliteit. De  

Nijman/Zeetank-chauffeurs die onze 

transporten verzorgen, vertegenwoordi-

gen BP en dat doen ze uitstekend.” <<
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Al vele jaren wordt LNG (Liquefied 

Natural Gas) gebruikt in fabrieks-

matige productieprocessen of voor 

verwarming van fabrieksgebouwen. 

Vooral in landen waar geen dicht 

leidingnetwerk is om aardgas te 

transporteren. Sinds een aantal jaren 

wordt LNG eveneens gebruikt als 

brandstof in de binnenvaart, de 

zeescheepvaart en in de transport-

sector op de weg.

De emissie aan schadelijke stoffen bij 

gebruik van LNG in motoren is lager in 

vergelijking met dieselmotoren. De 

reductie van fijnstof bedraagt maar liefst 

95%, die van stikstofoxide 80% en van 

koolstofdioxide 20%. Daarnaast produ-

ceren motoren met LNG als brandstof 

minder geluid.

Sinds dit jaar leveren drie truckfabrikan-

ten (Iveco, Scania en Volvo) trucks met 

LNG-motoren die voldoende vermogen 

hebben om zowel nationaal als internati-

onaal te kunnen worden ingezet. 

Trucks met een LNG-motor zijn bij 

aanschaf duurder en hebben aan het 

einde van de levensduur een lagere 

restwaarde. Afhankelijk van het land kan 

LNG als brandstof iets goedkoper zijn 

dan diesel. Over de gehele levensduur 

van de truck kunnen de gebruikskosten 

daardoor wisselend zijn. Daarnaast is het 

eigen gewicht van een vrachtauto met 

LNG-motor iets hoger wat een lager 

laadvermogen tot gevolg heeft. Voor 

bepaalde vervoersstromen is dit extra 

gewicht echter geen nadeel en trucks 

met LNG-motor kunnen hier uitstekend 

voor ingezet worden.

De truckfabrikanten verwachten vooral in 

Frankrijk, Spanje en Italië een toenemen-

de vraag naar vrachtauto’s met LNG-

motoren vanwege de gunstige fiscale 

regels. 

 

Nijman/Zeetank is sinds 2006 actief  

in het transport van LNG. Begonnen in 

Polen en sinds 2013 verzorgt  

Nijman/Zeetank ook in West-Europa 

vanuit de vestiging Spijkenisse LNG-

transporten. Om aan de toenemende 

vraag te kunnen voldoen is vorig jaar 

opdracht gegeven voor de bouw van  

vier nieuwe LNG-trailers. De trailers 

worden de komende maanden  

afgeleverd. In de volgende In Tranzit 

volgt nadere informatie over deze 

trailers. <<

Gebruik LNG neemt verder toe

Nijman/Zeetank laat weer vier 

nieuwe LNG-trailers bouwen.

In het nieuws
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