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Inleiding
De kern van het werk van Reijm Groep I B.V. wordt gevormd door groenbewerking en
verwerking. Verder worden baggerwerkzaamheden, containertransport, rioolreinigingswerkzaamheden, onderhoud van waterpartijen, bouw- en sloopafval verwerken etc. gedaan.
Hoofdzakelijk vinden er door Reijm B.V. werkzaamheden plaats op projectlocaties.
Daarnaast vinden er bedrijfsactiviteiten plaats op overslagstation Nesselande en op de
locatie van een zusterbedrijf. Onderhoudsactiviteiten vinden plaats in de diverse
bedrijfsruimten in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Reijm Groep I B.V. neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om ‘duurzaam
ondernemen’. Zuinig omgaan met energie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot hebben
continu aandacht binnen ons bedrijf. De CO2-uitstoot die direct en indirect door onze
activiteiten, werkzaamheden en projecten worden gegenereerd hebben wij inmiddels in kaart
en hiervoor zijn reductiedoelstellingen geformuleerd. Hiertoe willen wij ons echter niet
beperken.
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Projectplan Initiatief Ontwikkelproject
Het initiatief
Hoofdgedachte is het terugbrengen van CO2-emissie van ingezet materieel. Onderzocht is
en wordt wat de mogelijkheden en resultaten kunnen zijn om gebruik te maken van het
DiaLOG brandstofmanagementsysteem.

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van
CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in
werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van
informatie aan het initiatief.
4.D.1. Initiatief nemen tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in
CO2-reductie (wel meegenomen terwijl dit ook uitgesloten kan worden volgens de “kleine
catogorie”
Inhoud
De activiteiten van dit ontwikkelingsproject is:
- erop gericht om de CO2-uitstoot van diesel (één van de meest materiële CO2-emissies
te reduceren).
- erop gericht om een veel betere monitoring en sturing op te gaan zetten.
- vernieuwend.
Wij hebben aangegeven dat wij dit initiatief zullen borgen en dat voortdurend aan de
vereisten wordt voldaan om als ontwikkelingsproject te mogen gelden en zullen proberen het
initiatief te houden en het ontwikkelingsproject zo goed mogelijk te vervolgen zolang er
duurzame mogelijkheden bestaan.

Achtergrond van het initiatief
Dit initiatief is opgezet door Reijm Groep I B.V. in samenwerking met Holland Pomp Service
HPS om één van de grootste emissiebronnen van de sector, CO2-uitstoot door dieselverbruik
beter te kunnen monitoren en dus te kunnen reduceren. Reijm Groep I B.V. deelt haar kennis
met deze voortgangsrapportage en heeft de resultaten gepubliceerd op haar website en op
de pagina van de SKAO. In het kader van dit initiatief voldoen wij aan het gestelde in de
norm 3.D.1 en 4.D.1 van het handboek CO2-prestatieladder, versie 3.0 d.d. 10-06-2015. Dit
initiatief is samen ontplooid met de organisatie HPS die tevens een actieve ontwikkelaar /
deelnemer aan dit initiatief is.
Er liggen aan dit initiatief diverse voortgangsgesprekken tussen de genoemde partijen ten
grondslag. Er zijn met dit initiatief geen ervaringen bekend in de groenvoorziening.
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DiaLOG brandstofmanagement systeem
Met het DiaLOG brandstofmanagement systeem kan u uw brandstofverbruik op efficiënte
wijze beheren en controleren. Dit systeem is een bewezen oplossing die ontworpen is voor
fleet- en commerciële bedrijven van alle grootte. DiaLOG is een browser gebaseerd platform
dat zorgt voor het beheer van brandstofverbruik vanuit een willekeurige computer, zonder dat
software geïnstalleerd hoeft te worden. Voor de DiaLOG hardware is een keuze te maken uit
3 types: DiaLOG SDL, Wallbox of Integrated.
Technische gegevens:
- Tankregistratiesysteem voor de controle van max. 16 pompen.
- Achtergrondverlicht display (1 lijn) met toetsenbord
- Ondersteuning voor meer dan 15 talen waaronder: NL, DE, FR, ES, IT, PL,
- Identificatie van de voertuigen via contact loze sleutels of magneetkaarten.
- Toetsenbord voor ingave van o.a. chauffeurcode, bestuurderscode, kilometers, uren.
- Automatische back-up procedure om de 12 uur zodat er geen gegevens verloren zullen
gaan.
- Communicatie met PC via ethernet link (in optie Wifi).
- Meerdere DiaLOG systemen kunnen in een netwerk gekoppeld worden.
- Kleur: RAL kleur naar keuze, tegen meerprijs.
Werking:
- RFID voertuigsleutel voor de lezer houden (of magneetkaart wordt ingevoerd) het
voertuig wordt herkend
- Ingave van chauffeurscode
- Ingave van kilometer- of urenstand (kan per voertuig gedefinieerd worden tijdens
configuratie)
- Tanken
- Registratie van uur, datum, getankte liters, pompnummer, voertuig, chauffeur enz.
Het DiaLOG systeem is een open systeem dat aan de fleetmanager toelaat om zelf te
bepalen hoe hij wil werken: via chauffeurs en/of voertuigsleutel/code, met of zonder
kilometeringave.
Softwareprogramma:
- Onze software is te benaderen via een webbrowser. Elke computer die in het netwerk
verbonden is, kan de informatie consulteren mits autorisatie (= paswoord beveiligd).
Er wordt geen software lokaal op een PC geïnstalleerd, m.a.w. zal een mogelijke
computercrash niet leiden tot het verlies van gegevens.
- Uitgebreide database van voertuigen, bestuurders, tanks, transacties.
- Volledige autorisatie of blokkering van voertuig/chauffeur mogelijk van op de PC.
- Tank- en voorraadbeheer met diverse alarmen.
- Diverse rapporten kunnen door de fleetmanager worden samengesteld en opgevraagd
via het eenvoudig instellen van enkele opzoekfilters:
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o Verbruik per voertuig
o Verbruik per categorie - voertuiggroep
o Tankbeheer
o Aantal gereden kilometers
- Programmeerbare boodschappen per voertuig, chauffeur mogelijk, zodat deze op het
toestel verschijnen, alvorens hij een transactie kan starten.
- Tank-transactiegegevens kunnen geëxporteerd worden naar andere programma’s.
- Externe vertankingen kunnen manueel worden toegevoegd in de database zodat de
gemiddelde verbruiken per voertuig correct blijven.
Opmerking:
- Via het DiaLOG systeem kan U per badge (of magneetkaart) bepalen, welke brandstof
er mag getankt worden, om zo mogelijke vergissingen te vermijden.
M.a.w. een dieselwagen kan nooit Euro 95 tanken.
Voorbeelden:

Pomp met geïntegreerde DiaLOG

DiaLOG SDL

WallBOX Integrated DiaLOG

Actieplan
Bij de start van het initiatief is bij het maken van de keuze voor het betreffende systeem
vooral ingezoomd op het meest efficiënte systeem voor de organisatie en waar het meeste
inzicht beschikbaar komt op het gebied van verbruik met een zo’n hoog mogelijke reductie
van brandstof / uitstoot. Op dit moment wordt het systeem aangelegd / geïnstalleerd.
Iedere medewerker krijgt op korte termijn de op naam gestelde ‘druppelsleutel’ en alle
machines een eigen nummer. Hierdoor wordt monitoring beter t.o.v. de gebruikte machine en
de gebruiker. Bij monitoring en analyse verwachten wij ongunstig materieel hierdoor beter
inzichtelijk te krijgen, zodat dit wordt meegenomen in de vervangingsstrategie. Ook
verwachten wij beter inzichtelijk te krijgen hoe onze medewerkers omgaan qua gebruik,
houding en gedrag met onze machines. Hierdoor kunnen wij dit meenemen in het
functioneringsgesprek. Tevens verwachten wij door dit systeem diefstal van brandstof tegen
te gaan. Zolang er voordelen zijn te behalen, zal het initiatief worden vervolgd.
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Doelstelling van het initiatief
Het doel van dit initiatief is om de komende jaren de CO2-uitstoot nog meer te verminderen.
De verwachte besparing kon volgens onze eerste berekeningen uitkomen op minimaal 5%
reductie van de gebruikte diesel per liter per jaar.
Een prognose van de reductie bij sector brede toepassing van dit initiatief is nog onzeker.
Door het systeem wordt monitoring beter t.o.v. de gebruikte machine en de gebruiker.
Bij monitoring en analyse verwachten wij ongunstig materieel hierdoor beter inzichtelijk te
krijgen, zodat dit wordt meegenomen in de vervangingsstrategie. Ook verwachten wij beter
inzichtelijk te krijgen hoe onze medewerkers omgaan qua gebruik, houding en gedrag met
onze machines. Hierdoor kunnen wij dit meenemen in het functioneringsgesprek.
Tevens verwachten wij door dit systeem diefstal van brandstof tegen te gaan.

Voortgangsrapportage
Via samenwerking met de brandstofleverancier is naar mogelijkheden gezocht om een nieuw
goed eigen initiatief op te zetten.
Status:
Eigen onderzoek / ontwikkeling  er wordt een pilot gestart via HPS (Holland Pomp Service)
om via een registratiesysteem op de pompen betere monitoring en reductie mogelijk te
maken  er is gekozen tussen FillSpot en het brandstofmanagementsysteem DiaLOG 
DiaLOG is hierbij gekozen  iedereen krijgt een druppelsleutel en alle machines een eigen
nummer, waardoor registratie van brandstofverbruik per materieelzaak en per persoon beter
in kaart kan worden gebracht.
Actieplan
De activiteiten van dit vervolgproject moeten zijn:
- Erop gericht om de CO2-uitstoot van diesel (één van de meest materiële CO2-emissies
te reduceren). Doelstelling ligt tussen de 2 en 7% reductie.
- Door het systeem wordt monitoring beter t.o.v. de gebruikte machine en de gebruiker.
- Bij monitoring en analyse verwachten wij ongunstig materieel hierdoor beter inzichtelijk te
krijgen, zodat dit wordt meegenomen in de vervangingsstrategie.
- Ook verwachten wij beter inzichtelijk te krijgen hoe onze medewerkers omgaan qua
gebruik, houding en gedrag met onze machines. Hierdoor kunnen wij dit meenemen in het
functioneringsgesprek.
- Tevens verwachten wij door dit systeem diefstal van brandstof tegen te gaan.
- Vernieuwend zijn voor de branche (eventueel meenemen in het keteninitiatief).
- Budget is vastgesteld voorlopig op EUR 10.000,00.
Over een half jaar zal een vervolg voortgangsrapportage worden opgesteld en worden
gepubliceerd.
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Dit initiatief wordt opgezet door Reijm Groep I B.V. om één van de grootste emissiebronnen
van de sector, CO2-uitstoot door dieselverbruik te verminderen. Reijm Groep I B.V. deelt
haar kennis met deze voortgangsrapportage en heeft de resultaten gepubliceerd op haar
website en op de site van de SKAO. In het kader van dit initiatief voldoen wij aan het
gestelde in de norm 3.D.1. en 4.D.1 van het handboek CO2-prestatieladder, versie 3.0 d.d.
10-06-2015.
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