
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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De kredietcrisis van 2008/2009 en de nasleep daarvan ligt ons nog vers in het 

geheugen. De huidige crisis is van een heel andere orde met schrikbarend 

veel menselijk leed en grote negatieve gevolgen voor ondernemingen en haar 

werknemers. Meer keren per dag wordt in allerlei nieuwsbulletins in de media 

verslag gedaan van de ontwikkelingen in deze crisis. Het in dit voorwoord verder 

uitdiepen heeft geen toegevoegde waarde.

De verduurzaming in de logistieke sector kent veel verschijningsvormen, zoals 

onder andere zonnepanelen op daken van warehouses, ecocombi’s of LZV 

(Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinatie), elektrische stadsdistributie 

en trucks met een LNG-motor. Zonnepanelen hebben we sinds 2017 op ons 

warehouse in Spijkenisse. De gemiddelde energieproductie per jaar was ruim 

200 MWh, dit jaar al 173,5 MWh. Er zijn meer maanden per jaar dat we elektrici-

teit terug leveren aan het openbare net. Ecocombi’s of LZV’s zijn in de activiteiten 

niet toegestaan. Elektrische trucks hebben we niet aangezien we niet actief  

zijn in stadsdistributie. Dit jaar zijn de eerste twee trucks met LNG-motor in  

Spijkenisse in gebruik genomen met een lagere CO2-emissie als gevolg.  

Verderop in dit magazine treft u hier meer informatie over aan. Op dit moment 

lopen diverse onderzoeken bij de vestiging in de UK en Polen om daar ook  

trucks met een LNG-motor in te zetten.

Het mooiste en uitdagendste is het gezamenlijk ondernemen met opdrachtge-

vers. Beoogd wordt om elkaars processen op elkaar af te stemmen om efficiënte, 

hoogkwalitatieve en duurzame logistieke processen te organiseren. Vanuit de 

verschillende vestigingen zijn we met diverse opdrachtgevers actief in dit soort 

processen. Soms is het een langdurig proces vanwege de complexiteit, maar het 

is altijd zeer interessant om iets neer te zetten dat bijdraagt aan een verbeterde 

efficiëntie en kwaliteit met focus op duurzaamheid. De beperkte reismogelijk-

heden maken communicatie soms lastiger, maar ook daar wordt met een crea-

tieve aanpak een oplossing voor gevonden.

We hebben in vele delen van Europa een zeer warme zomer achter de rug. In 

sommige delen van de wereld creëren de mensen helaas zelf nog extra warmte 

van brandhaarden, soms letterlijk door bosgebieden in brand te steken, soms 

figuurlijk door het extreem met elkaar oneens te zijn en dit niet alleen verbaal te 

uiten. Op microniveau hebben wij allemaal onze eigen uitdagingen. Hopelijk kun-

nen we deze bijzondere periode snel achter ons laten. Ik wens u en de uwen het 

allerbeste toe. <<
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Medio 2020 waren er inmiddels 25 jaren verstreken sinds de oprichting van de 

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. vestiging in Polen. Vanaf het 

begin was het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd in Sandomierz en dat is 

nog steeds zo. 

Nijman/Zeetank al 
25 jaar actief in Polen

De eerste medewerkers werden in 1995 

in mei en juni aangenomen. Het aantal 

was op 30 juni 1995 gegroeid tot 53 

medewerkers, waaronder 6 kantoor-

medewerkers, 17 warehousemede-

werkers, 28 chauffeurs en 2 monteurs.

Het eerste hoofdkantoor van het  

bedrijf bevond zich in een tijdelijk 

onderkomen, maar sinds 1999 beschikt 

Nijman/Zeetank over een kantoor- 

gebouw en een werkplaats met was-

straat op eigen terrein, een parkeerplaats 

voor het vrachtwagenpark en een 

tankstation.

Nijman/Zeetank startte haar activiteiten 

met het vervoeren van glas en het laden 

van opleggers in het warehouse van 

NSG Pilkington Polen (voorheen 

Pilkington Polska). We zijn begonnen 

met een vloot van 25 trekkers,  

25 speciale glas innenladers en 

27 opleggers met dekzeilen. 

In 1997 zijn de bedrijfsactiviteiten 

uitgebreid met transport van brandstof-

fen en gas. In het millennium jaar 2000 

hebben we onze opslagactiviteiten 

uitgebreid inclusief uitgebreide glas-

opslagdiensten. Vanaf 2006 tot op de 

dag van vandaag vervoeren we LNG uit 

Rusland naar Polen. En op dit moment 

ontwikkelen we ook het transport van 

chemicaliën in tankcontainers voor veel 

Europese klanten. 

In de afgelopen 25 jaar is  

Nijman/Zeetank aanzienlijk gegroeid en 

momenteel zijn er voor ons in Polen  

ruim 500 mensen werkzaam. We hebben 

een vloot van meer dan 120 trekkers,  

130 opleggers en tankopleggers en  

80 verschillende types speciaal materieel 

voor warehouses.

Nijman/Zeetank werkt samen met 

klanten voor wie de hoge kwaliteit van 

onze dienstverlening erg belangrijk is 

evenals de voorgestelde initiatieven voor 

 WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM
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het verbeteren van de veiligheid en de 

arbeidsomstandigheden, maar ook het 

stimuleren van de marktontwikkelingen.

Ik wil al onze klanten bedanken waar we 

al zoveel jaren mee samenwerken en ik 

hoop dat we samen onze bedrijven 

verder kunnen ontwikkelen. Door voor 

beide partijen te kiezen voor de beste 

oplossingen en ons continu aan te 

passen aan de constant veranderende 

markt. We willen onze partnerships de 

komende jaren voortzetten en door 

middel van onze initiatieven en activitei-

ten een bijdrage leveren aan ons beider 

succes in de markt.

Daarnaast wil ik al onze medewerkers 

bedanken voor hun jarenlange dienst-

baarheid, hun tijd, inzet en persoonlijke 

toewijding bij de ontwikkeling van ons 

bedrijf. Ik feliciteer alle medewerkers die 

dit jaar het 25-jarig jubileum van ons 

bedrijf vieren - in totaal 19 mensen - en 

spreek mijn waardering uit voor al het 

werk dat is verricht bij de ontwikkeling 

van Nijman/Zeetank.

De viering van het 25-jarig jubileum viel 

samen met de Covid-19-pandemie, die 

nog steeds een bedreiging vormt voor 

de meesten van ons. Hierdoor viel  

het vieren van een kwart eeuw 

Nijman/Zeetank een beetje in het water. 

Vooral in deze tijd is het belangrijk om 

goed voor je gezondheid te zorgen en te 

proberen je weerstand te vergroten voor 

de komende herfst- en winterperiode. 

We zijn echter blij dat het bedrijf al  

25 jaar actief is op de Poolse markt, dat 

het zich voortdurend ontwikkelt en 

verbetert, dat het in staat is om aan de 

veranderende eisen van de klanten te 

voldoen en dat we de werknemers een 

stabiele werkgelegenheid kunnen 

bieden.

Ik dank u allen voor de jaren dat we 

hebben samengewerkt. Ik wens onze 

klanten een vruchtbare toekomst, een 

toekomst die aan al hun verwachtingen 

zal gaan voldoen en dat al onze mede-

werkers ons bevredigende en veilige 

werk in het Nijman/Zeetank-team zullen 

voortzetten. <<

Michał Słuchocki

Director

Het grootste deel van de medewer-

kers van het Poolse kantoor van 

Nijman/Zeetank.
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Het gebruik van vloeibaar aardgas 

draagt bij aan een vermindering van 

schadelijke emissies en is vanuit 

economisch perspectief bekeken ook 

erg gunstig. Gas is ‘goedkoop en 

schoon’. Het wordt gebruikt in technolo-

gische processen, gecombineerde 

productie van elektriciteit en warmte  

(de zogeheten hoogrenderende warmte-

krachtkoppeling, WKK), voor verwar-

mingsdoeleinden en recentelijk ook in  

de transportwereld.

Dit laatste wekt hoge verwachtingen, 

vooral voor het wegtransport. De 

energiedichtheid van vloeibaar gas 

vormt een aantrekkelijk alternatief voor 

diesel en benzine. Het biedt vrachtwa-

gens voldoende actieradius voor lange 

afstanden. Gas heeft ook grote voorde-

len voor transporteurs die stedelijke 

gebieden als hun werkterrein hebben. 

Het gas wordt voornamelijk verbrand in 

motoren met een elektrische ontsteking, 

die stiller zijn dan dieselmotoren van 

vrachtwagens. Stille voer tuigen zijn beter 

geschikt voor vervoer in een stedelijke 

omgeving, vooral ‘s nachts. 

De toepassing van LNG wordt onder-

steund door talrijke initiatieven van de 

Europese Unie met een concreet 

financieel voordeel in de vorm van lagere 

toltarieven voor voertuigen op gas in 

Duitsland. Daarom zijn Poolse vervoer-

ders steeds vaker bereid om te investe-

ren in LNG-vrachtwagens, waarbij 

Cryogas kan zorgen voor de brandstof 

Cryogas M&T Polen houdt zich bezig met de verkoop en distributie van LNG 

– Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas. Daarnaast ontwerpt en bouwt  

het bedrijf LNG-stations voor de industriële en transportsector. Samengevat, 

Cryogas M&T Polen biedt vloeibaar methaan plus alles wat nodig is voor het 

gebruik ervan. 

Vloeibaar aardgas (LNG): 
brandstof van de toekomst

“We werken al een aantal jaren met 

Nijman/Zeetank samen en gedurende  

deze periode hebben we een wederzijds 

vertrouwen opgebouwd dat de basis is  

voor onze contacten”, zegt regiomanager  

Karol Wieczorek van de afdeling LNG en 

CNG voor transport. 
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en de infrastructuur om dat gas te 

kunnen tanken.

>> Gas-en tankstations

“In 2013 zijn we gestart met leveren van 

gas aan de industriële sector. In 2015 

hebben we ons leveringsaanbod 

uitgebreid voor wegtransport en sinds 

2017 leveren we ook vloeibaar gas aan 

schepen op de Oostzee”, aldus Karol 

Wieczorek, regiomanager bij de afdeling 

LNG en CNG voor transport. “Wat ons 

bedrijf onderscheidt, is dat we een eigen 

technische afdeling hebben. Hierdoor 

hebben we alle competenties in huis om 

de bijbehorende LNG-infrastructuur 

inclusief tankstations te ontwerpen, te 

bouwen en te exploiteren.” Op dit 

moment rondt Cryogas samen met een 

partner de bouw af van een LNG-tank-

station langs de snelweg A4. “Ondertus-

sen leveren we in Warschau met succes 

CNG voor de stadsbussen en het lokale 

transport.”

De vraag naar vloeibaar gas vanuit de 

industrie groeit in heel Polen gestaag. 

De situatie is anders als het om transport 

gaat. Als brandstof voor het vrachtver-

keer komt LNG vooral voor in de grote 

steden en langs doorvoerroutes naar het 

westen. “Ons voornaamste werkterrein 

omvat Polen, de Baltische staten en 

sinds kort ook Tsjechië en Slowakije. 

Onze LNG-tankers zijn dan ook constant 

in beweging”, aldus Karol Wieczorek.

>> Het ‘vriest’veilig

Als brandstof is vloeibaar aardgas 

gemakkelijk en gebruiksvriendelijk.  

Feitelijk is het volgens het ADR geclas-

sificeerd als een gevaarlijke stof, maar 

dieselolie en benzine worden op 

dezelfde manier geclassificeerd. De 

voorzorgsmaatregelen die moeten 

worden genomen, houden vooral 

verband met de zeer lage temperatuur 

van het gas. 

“Het gas wordt getransporteerd in 

cryogene-tanks bij een temperatuur van 

ongeveer -160 graden Celsius. Tijdens 

het transport en het lossen moeten 

voorzorgsmaatregelen worden genomen 

die op brandbare en cryogene materia-

len van toepassing zijn. Bovenal moeten 

de chauffeurs handen en het gezicht 

beschermen tegen de extreem lage 

temperaturen. Dat gebeurt met de juiste 

persoonlijke beschermingsmiddelen in 

de vorm van handschoenen en een helm 

met vizier”, merkt Joanna Grabosz, de 

interne auditor bij Cryogas, op.

LNG-stations zijn voorzien van een reeks 

beveiligingen die bescherming bieden 

tegen brand en andere ongewenste 

situaties. Dit zijn onder meer meting van 

het vloeistofniveau in de LNG-tank, 

datatransmissie via een telemetriesys-

teem, een explosieveilige uitvoering van 

elektrische installaties in explosiegevaar-

lijke zones, het uitrusten van stations met 

aardings- en bliksembeveiligingssyste-

men, veiligheidskleppen en een statio-

nair explosie metrisch systeem. Dankzij 

het telemetriesysteem kunnen gegevens 

worden verzonden over gasdruk, 

temperatuur, momentane stroomsnel-

heid en alarmen, gerelateerd aan 

overschrijding van toegestane methaan-

concentraties. De operationele diensten 

ontvangen alle informatie van elke 

faciliteit in real time.

Dat LNG veilig is blijkt wel uit het feit dat 

De markt voor alternatieve brandstoffen groeit en LNG is een van de makkelijkste brandstoffen 

voor diegenen die gewend zijn aan traditionele brandstoffen zoals bijvoorbeeld dieselolie. 
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in veel landen waar de tankinfrastructuur 

relatief goed ontwikkeld is - bijvoorbeeld 

Spanje en de Benelux-landen - chauf-

feurs zelf voor de eigen wagen vloeibaar 

gas tanken op eenzelfde manier als elk 

ander type brandstof. 

“Cryogas past de hoogste veiligheids-

normen en -praktijken toe. Het ISO 9001: 

2015 certificaat, uitgegeven door 

UDT-CERT, onderstreept dat. De kennis 

van en ervaring in operationele dienst-

verlening wordt systematisch uitgebreid 

tijdens periodieke opleidingsseminars”, 

aldus Joanna Grabosz.

Vanuit het perspectief van de chauffeurs 

die aan gebruikers leveren, is vloeibaar 

gas een van de ladingen die grote 

zorgvuldigheid en naleving van procedu-

res vereist. Een gastank gedraagt zich 

als elke andere tank op de weg. Ze 

moeten rekening houden met de 

praktische aspecten van natuurkundige 

wetten; bochten moeten voorzichtig 

worden genomen, in de wetenschap dat 

schommelende vloeistof het gedrag van 

het voertuig kan beïnvloeden. Tijdens het 

lossen moeten chauffeurs geduldig en 

gefocust zijn, want hoewel tijd geld is, 

zijn aandacht en rust de garantie voor 

veiligheid. 

>> Echt schoon

“We werken al een aantal jaren met 

Nijman/Zeetank samen en in die tijd is 

wederzijds vertrouwen opgebouwd dat 

de basis vormt voor onze contacten”, 

voegt Karol Wieczorek eraan toe. “We 

hebben onze eigen tanks en maken 

gebruik van de diensten van twee 

vervoerders. Een van de vervoerders is 

Nijman/Zeetank met jarenlange ervaring 

in het LNG-transport. Ze beschikken 

bovenal over de technische competen-

ties, maar ook over in de praktijk 

opgedane en toegepaste kennis. Bij 

Nijman/Zeetank kunnen we rekenen op 

de volledige inzet van chauffeurs en van 

alle medewerkers.” 

De garantie op veilige gasleveringen is 

een van de sterke punten van Cryogas 

en vormt een belangrijke schakel in de 

uitgebreide dienstverlening die het 

bedrijf biedt. 

“Toegang tot onze eigen LNG-bronnen 

en procesbeheersing van liquefactie (het 

vloeibaar maken) tot gaslevering aan de 

klant is een belangrijk aspect van ons 

bedrijf. Wij zijn het meest ervaren bedrijf 

als het gaat om het bouwen van LNG-

stations en die over een lange periode 

exploiteren”, benadrukt Karol Wieczorek. 

“We hebben faciliteiten in Polen en de 

Baltische staten onder onze hoede. LNG 

biedt onze klanten de mogelijkheid om 

energiekosten te verlagen en hun imago 

te versterken als een bedrijf dat inves-

teert in milieuvriendelijke oplossingen, 

klimaatbescherming en duurzame 

ontwikkelingen. Bovendien levert gas bij 

de klant niet in dezelfde mate operatio-

nele problemen op als bij andere 

brandstoffen, zoals diesel, stookolie of 

steenkool. Het is ook letterlijk ‘schoon’, 

aangezien het gebruik ervan geen 

sporen achterlaat in het milieu. We 

hebben het over een veilige, eenvoudige 

en effectieve manier van aandrijving van 

apparaten met behulp van LNG.”

Overheden, gemeenten en provincies, 

instellingen en particuliere bedrijven 

belonen steeds vaker hun partners als ze 

oplossingen toepassen die het milieu 

sparen. Daarom kunnen energieleveran-

ciers en transporteurs die vloeibaar gas 

gebruiken in de nabije toekomst 

gemakkelijker orders voor hun producten 

en diensten in de wacht slepen.

“Ik denk dat we, in het licht van de 

groeiende vraag en de wens om aan 

hoge standaarden te kunnen blijven 

voldoen, in de toekomst gebruik zullen 

blijven maken van de diensten van 

Nijman/Zeetank”, verzekert Karol 

Wieczorek. <<

Een integraal onderdeel van de bedrijfs-

voering van Nijman/Zeetank is een 

continue focus op milieu- en sociaal 

gebied. Hierbij wordt zo veel mogelijk 

gekeken naar de eigen rol, maar ook 

naar onze positie in de gehele (logis-

tieke) keten. Om dit ook objectief en 

onafhankelijk te kunnen beoordelen en 

evalueren, heeft Nijman/Zeetank gebruik 

gemaakt van het EcoVadis platform. 

Hierbij heeft Nijman/Zeetank een 

wegingsscore van 54% behaald en een 

percentiel van 74. Dit betekent dat 

Nijman/Zeetank beter scoort dan 74% 

van de deelnemers die eveneens hun 

prestaties lieten toetsen op het gebied 

van duurzaamheid en sociale werk-

omstandigheden. Hierbij hoorde de 

uitreiking van de zilveren EcoVadis- 

medaille. <<

2020

Sustainability
Rating

EcoVadis beloont 
Nijman/Zeetank met
zilveren medaille
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In steden over de hele wereld wordt steeds meer aandacht besteed aan  

vervuiling en worden er steeds meer controles uitgevoerd op grote vracht-

wagens en hun impact op het milieu en op het grote publiek.

Er zijn veel stappen gezet in de richting 

van verkeersvrije straten die de door-

stroming van het verkeer steeds meer 

belemmeren. Het is echter een gegeven 

dat we zonder vrachtwagens de goede-

ren die de mensen nodig hebben niet 

kunnen leveren.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is 

fietsen veel populairder geworden, maar 

veel fietsers hebben een slechte 

verkeersopleiding genoten, hebben 

helemaal geen verkeersopleiding gehad 

of zijn gewoon onverantwoord bezig.

Het is een feit dat bij een ongeval tussen 

een fiets en een vrachtwagen de fietser 

er in alle gevallen het slechtst vanaf zal 

komen. Het is ook een feit dat de eisen 

aan vrachtwagenchauffeurs hoog zijn, 

maar dat de voertuigen die ze besturen 

lang en zwaar zijn en een beperkt zicht 

rondom hebben. Daarom zijn de cabines 

op moderne voertuigen minimaal 

voorzien van vijf spiegels. Maar is dat 

genoeg?

Nijman/Zeetank UK heeft in een nauwe 

samenwerking met leveranciers aan een 

systeem gewerkt om te kunnen voldoen 

aan de hedendaagse behoeften van 

klanten en steden. Het systeem zorgt 

ervoor dat de algehele rijbeleving naar 

een nieuw niveau getild wordt.

Het systeem is opgebouwd uit een actief 

en passief gedeelte. Het actieve deel 

bestaat uit vijf camera’s, één vooruitkij-

kend, één kijkend naar links wanneer op 

lage snelheid de linker indicator wordt 

gebruikt en vervolgens wordt geacti-

veerd en bekeken op een beeldscherm, 

één kijkend naar rechts, een achteruitrij-

camera aan de achterzijde en een 

Nijman/Zeetank’s visie
op een veiligere toekomst
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Nieuwe Business Development 
Manager voor Duitsland
Mijn naam is Rogier Matser en ik ben 

medio juni in dienst getreden bij  

Nijman/Zeetank als Business Develop-

ment Manager. Graag maak ik van deze 

gelegenheid gebruik mezelf kort aan u 

voor te stellen.  

Na de afronding van mijn studie Internati-

onal Management in Amsterdam (1996), 

ben ik ruim twintig jaar in verschillende 

rollen actief geweest voor de PVG Groep, 

een internationaal handelshuis gespe-

cialiseerd in de inkoop, marketing en 

verkoop van producten op het gebied 

van klimaatbeheersing. 

Vervolgens was ik enkele jaren binnen 

de AFL Groep (een groothandel en 

webshop voor logistieke gebruiksartike-

len) verantwoordelijk voor onder andere 

Business Development en het opzetten 

van de eerste buitenlandse vestigingen.

Inmiddels ben ik 46 jaar en was ik om 

persoonlijke redenen op zoek naar een 

nieuwe uitdaging in Duitsland. Ik ben blij 

deze te hebben gevonden in mijn nieuwe 

rol bij Nijman/Zeetank! 

De afgelopen twee maanden heb ik een 

gedegen inwerktraject doorlopen in deze 

voor mij nieuwe branche. Concreet ga ik 

me bezighouden met het verder uitbou-

wen van het netwerk van Nijman/Zeetank 

in Duitsland en uiteraard fungeren als 

eerste aanspreekpunt voor commerciële 

aangelegenheden en tariefaanvragen 

voor alle bestaande klanten die mij 

worden toevertrouwd. Ik kijk uit naar 

onze samenwerking in de toekomst! <<

e-mail: r.matser@nijman-zeetank.com

telefoon: +49 (0) 174 - 3249918

camera in de trailer die op de lading gericht 

is. Er zijn ook witte-ruis achteruitrijalarmen 

op trekker en trailer aanwezig. 

De passieve systemen bestaan uit een 

extern geluidssignaal als waarschuwing 

wanneer bij lage snelheid de linker richting-

aanwijzer wordt geactiveerd, en een 

akoestisch alarm gecombineerd met een 

afstandsindicator in de cabine die waar-

schuwt als een voetganger of fietser zich in 

de gevarenzone bevindt wanneer het 

voertuig naar links afbuigt. 

Het voordeel van een dergelijk systeem is 

dat de chauffeur niet wordt geconfronteerd 

met zintuiglijke overbelasting. Hij kan zich in 

principe concentreren op het besturen van 

de truck, maar wordt gewaarschuwd als er 

een mogelijk probleem is.

Het systeem heeft nog meer voordelen. In 

het geval van een incident kunnen de 

actuele camerabeelden op afstand direct 

worden bekeken voor meer informatie. Met 

een opslagcapaciteit van 1 terabyte kan een 

week aan beeldmateriaal worden opgesla-

gen en op de standplaats worden terugge-

keken.

De harde schijf neemt niet alleen beeldmate-

riaal op maar registreert ook GPS-gege-

vens, snelheden, schokken en is voorzien 

van een G-sensor. Het systeem is dus niet 

alleen bruikbaar voor het analyseren van 

ritten maar kan ook dienen als trainingsin-

strument.

Een ander voordeel is dat het systeem is 

geïntegreerd in het boordcomputersysteem, 

waardoor er geen extra scherm nodig is en 

de bestuurder niet extra afgeleid wordt en 

de data kunnen worden gecombineerd met 

andere rapporten enz.

De zelfrijdende vrachtwagen is in werkelijk-

heid misschien nog ver weg, maar met  

deze systemen hebben we direct zicht  

op wat er rondom de truck gebeurt. Als 

Nijman/Zeetank één leven kan redden of 

één ongeluk met letsel kan voorkomen, dan 

is ons werk niet tevergeefs. <<
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Nijman/Zeetank is in  september 2019  

overgestapt van de ‘oude’ OHSAS 

18001-norm naar de ISO 45001-norm. 

Voor het eerst in de geschiedenis zijn 

alle locaties van Nijman/Zeetank in één 

keer overgegaan naar de nieuwe norm.

Hiermee wordt breder gekeken naar 

arbeidsveiligheid. De oude norm 

stimuleerde om risico’s in kaart te 

brengen en die te bestrijden, dus feitelijk 

alleen wat er mis kon gaan. De nieuwe 

norm kijkt niet alleen naar de risico’s, 

maar ook naar de voordelen van nieuwe 

ontwikkelingen en technieken. Daarmee 

wordt ook bereikt dat arboveiligheid in 

het algemeen meer wordt dan iets wat 

moet. Meer aandacht voor de positieve 

kant van arboveiligheid motiveert 

medewerkers nog meer om zich aan de 

normen en noodzakelijke voorschriften 

te houden. Daarnaast is deze nieuwe, 

positieve, benadering ook beter voor de 

bedrijfsvoering in algemene zin.

De brede blik is echter niet alleen gericht 

op arboveiligheid op de werkvloer, op 

operationeel niveau. ISO 45001 heeft 

oog voor alle niveaus in een organisatie. 

Ook Nijman/Zeetank opereert in een 

open, economisch model. Hierdoor 

krijgt elke organisatie te maken met 

externe factoren die gevolgen kunnen 

hebben voor de bedrijfsvoering, zoals de 

Covid-19 pandemie, maar ook nieuwe 

technische ontwikkelingen in vrachtwa-

gens. Dit zijn externe risico’s en kansen. 

Ook daar is meer ruimte voor in de ISO 

45001-norm en in deze nieuwe norm 

wordt er ook beter op ingespeeld. Met 

ruimte voor kennisdeling tussen 

opdrachtgever en (sub)contractor. 

Een goede veiligheidscultuur, zoals bij 

Nijman/Zeetank gecertificeerd, plaatst 

de medewerker op het gebied van 

arboveiligheid centraal. Kernwaarden 

zijn de werkhouding ten opzichte van 

veiligheid en hoe we met elkaar omgaan. 

Daarnaast is er veel aandacht voor 

opleiding en training. Ontwikkelingen 

staan niet stil en bijblijven in kennis en 

competenties zijn essentieel. 

Als laatste besteedt de norm veel 

aandacht aan de onderlinge raakvlakken 

in processen, aangezien bij full service 

logistiek veel processen in elkaar 

grijpen. Goede communicatie tussen 

afdelingen en processen is dan cru-

ciaal en door middel van het volledig 

geïn tegreerde ISO 45001-systeem 

geborgd. <<

Kwaliteit-, maar ook veiligheid- en 

milieumanagement, is veel meer dan het 

registreren van incidenten of afwijkingen. 

Het continue verbeteren op deze 

gebieden moet niet alleen in het systeem 

zitten, maar ook in het DNA. Binnen 

Nijman/Zeetank is dat zonder meer het 

geval, gezien de jarenlang goed 

doorlopen certificeringsrondes.

Maar zeker minstens zo belangrijk zijn de 

interne audits om inzicht te krijgen in het 

diepere proces; kan het beter, sneller of 

efficiënter? Ook de interactie tussen de 

diverse disciplines is verrijkend voor niet 

alleen het bedrijf, maar ook voor de 

samenwerking tussen collega’s onder-

ling.

Daarnaast is focus op de zogenaamde 

near-misses belangrijk. Het melden (en 

opvolgen!) van near-misses is de kern 

van een proactieve benadering van 

veiligheid. Hierbij gaat het echter niet 

alleen om het invullen of behalen van 

KPI’s, waardoor een systeem en mogelijk 

zelfs schijnveiligheid ontstaat. Kwaliteit 

gaat tenslotte voor kwantiteit. We blijven 

dan ook juist het rapporteren van échte 

near-misses, waaruit we lering ter 

verbetering kunnen trekken, aanmoedi-

gen en zeker niet het invullen van lijstjes 

of het behalen van aantallen.

Binnen Nijman/Zeetank hebben alle 

betrokkenen, medewerkers én opdracht-

gevers, de ruimte om near-misses te 

melden en de geleerde lessen te delen 

zodat er een springlevende (sparkling) 

veiligheidscultuur ontstaat, waarbij we 

niet alleen denken in risico’s, maar vooral 

ook in kansen.

Onder andere deze insteek heeft er 

mede voor gezorgd dat de totale  

Nijman/Zeetank groep de zilveren 

EcoVadis medaille toegekend heeft 

gekregen. En daarmee dus tegelijkertijd 

de bewezen erkenning voor mens,  

milieu en duurzaamheid in onze bedrijfs-

voering. <<

Van vinken naar vonken

Een brede blik op arbeidsveiligheid
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Sinds mei 2020 zijn twee trucks met een 

LNG-motor in gebruik genomen; de 

Volvo FH LNG met een 460 HP Euro 

6-motor. Er is voor 460 HP gekozen 

vanwege het soms rijden met zwaar-

beladen trailers waardoor de combinatie 

een totaal GVW (Gross Vehicle Weight) 

heeft van 44T.

De trucks zijn voorzien van een hydrau-

lische verzorgingsunit (HydraPak) met 

compressor. Met de compressor worden 

vloeistofcontainers leeggedrukt. De 

HydraPak wordt gebruikt om enerzijds 

een vloeistofpomp op een chassis aan te 

drijven om vloeistoffen uit een tankcon-

tainer te lossen, en anderzijds om een 

gaspomp aan te drijven voor het 

verpompen van vloeibaar LNG.

In opdracht van het Nederlandse Ministe-

rie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 

het onafhankelijk onderzoeksinstituut 

TNO (Nederlandse Organisatie voor 

toegepast natuurwetenschappelijk 

onderzoek) uitgebreide tests uitgevoerd 

om de CO2-emissies in het transport te 

meten. Bij deze test was onder andere 

een Volvo FH LNG betrokken. 

Om realistische waarden te krijgen, zijn 

verschillende routes ontworpen met een 

mix van stadsverkeer, regionale routes 

en snelwegen met zowel lage, gemid-

delde als hoge laadvermogens. Om het 

lossen te simuleren, zijn in de tests ook 

stops bij distributiecentra en supermark-

ten opgenomen.

De testresultaten toonden aan dat de 

Volvo LNG een aanzienlijke lagere 

CO2-uitstoot heeft in vergelijking tot het 

dieselequivalent. Op snelwegen was de 

CO2-uitstoot 23% lager. Over een hele 

langeafstandsroute, inclusief regionale 

routes en stadsverkeer, was de totale 

CO2-reductie gemiddeld zo’n 19%.

Het getankte LNG is nog fossiel gas. In 

toenemende mate verschijnt Bio-LNG op 

de markt, waardoor de CO2-uitstoot voor 

trucks met een LNG-motor nog verder 

kan reduceren.

De eerste ervaringen met de trucks zijn 

positief. De motoren zijn iets stiller, 

waarbij het vermogen en koppel 

vergelijkbaar zijn met een dieselvariant. 

Een aandachtspunt is nog de beschik-

baarheid van LNG in Europa. Door 

diverse aanbieders wordt in hoog tempo 

een netwerk van LNG-trucktankstations 

uitgerold, veelal onbemande stations. 

Deze uitbreidingen in LNG-trucktanksta-

tions zijn ook zeer gewenst, omdat er nu 

nog regelmatig extra omgereden moet 

worden om te tanken. 

Een ander aandachtspunt is het extra 

gewicht van de trucks, dat voor een 

groot deel wordt veroorzaakt door de 

zware, dubbelwandige LNG-tanks. Het 

extra gewicht van de trucks heeft een 

nadelig effect bij de inzetbaarheid van 

het vervoer gewicht-kritische producten. 

Nijman/Zeetank is onder andere actief in 

transport van glas, vloeibare chemicaliën 

en LNG, allemaal gewicht-kritische 

producten. Toch hebben we uit oogpunt 

van duurzaamheid besloten om met 

twee trucks ervaring op te doen. <<

Nieuwe trucks met LNG-motor
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