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Sturen op brandstofbesparing
In 2016 heeft Out BV deel genomen aan de projectgroep ‘Sturen op brandstofbesparing’.
Onderstaand een kort verslag over de deelname en de resultaten hiervan.

Vervolg op pilotproject 2015
Van november 2014 tot november 2015 heeft Out BV meegedraaid in het Pilotproject
‘Brandstofbesparing’ van Cumela Nederland. Het doel van deze pilot was om samen te denken en te
werken aan het verlagen van het brandstofverbruik in het eigen bedrijf en in de cumelasector en het
delen en bespreken van elkaars ervaringen.
Gezamenlijk met 11 andere bedrijven uit de branche zijn 5 bijeenkomsten gehouden, waarbij kennis
en gegevens onderling zijn uitgewisseld. Omdat diverse deelnemers na afloop van deze pilot het
gevoel hadden ‘nog niet klaar te zijn’, is er een vervolg aan gegeven met de projectgroep ‘Sturen op
brandstofbesparing’.

Programma 2016
Het doel van deze projectgroep was een methode opzetten waarbij brandstofbesparing in het bedrijf
een structurele plaats krijgt. In 3 bijeenkomsten zijn 11 bedrijven hier mee aan de slag gegaan. De
focus in 2016 lag op het onderdeel bewustwording / gedragsverandering.
Bij de 2e bijeenkomst heeft een trainer/coach (Richard van Oort) zich gericht op het bewustwordingsen veranderingsproces bij (groepen van) mensen. Alle deelnemers zijn het er over eens dat dit
onderdeel van groot belang is bij brandstofbesparing en dat hier nog kansen liggen.

Eigen inbreng in het project
Vanuit Out BV zijn gegevens over machines en brandstofverbruik ingebracht in het project en
besproken met de deelnemers. Het bijhouden van het werkelijke brandstofverbruik per machine is
een goed hulpmiddel voor de bewustwording van de desbetreffende gebruiker. Met de moderne
hulpmiddel van tegenwoordig (bijv. track&trace systemen die ook machinegegevens registreren)
wordt dit voor bedrijven eenvoudiger en komen gegevens sneller beschikbaar. Out BV beschikt nu
over 4 machines waarbij dit mogelijk is en de verwachting is dat dit aantal snel zal stijgen.

Vervolg initiatief
In november 2016 heeft de laatste bijeenkomst plaats gevonden. De 2-jarige deelname heeft veel
inzicht en kennis opgeleverd, maar alle deelnemers waren het er over eens dat er geen 3e jaar
achteraan moest. Het is tijd voor nieuwe gezichten, frisse blikken en andere invalshoeken. Wij gaan
ons oriënteren op nieuwe of lopende initiatieven.

