Harrewijn brandstofmanagement is een jonge, energieke onderneming. Sinds 2012
combineren we jeugdig enthousiasme, een no-nonsense aanpak en een vooruitziende
blik tot een professioneel, geolied geheel. Bij ons gaat het licht niet uit voor er voldoende
resultaat is bereikt. Dit maakt ons zeker van onze missie, namelijk dat we ieder denkbaar
besparingsvraagstuk op kunnen lossen. Onze klanten gebruiken iedere ingekochte liter
diesel zo effectief en efficiënt mogelijk.
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Om die reden zijn de producten die wij aanbieden interessant voor bedrijven waar het
brandstofverbruik de kostprijs bepaalt, maar ook voor hen die maatschappelijk verantwoord
willen ondernemen. Succesvolle brandstofbesparing is immers niet alleen aantrekkelijk
voor de financiële gezondheid van een bedrijf, het is ook beter voor het milieu. En dat is
wat we uiteindelijk met zijn allen achterlaten.
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Harrewijn
Rijstijlcoaching

Een optimaal rijgedrag van uw chauffeurs brengt meerdere
voordelen met zich mee. Ten eerste bespaart u gemiddeld
5 tot 10 procent op uw brandstofkosten -en CO2 uitstoot.
Daarnaast zorgt een rustige rijstijl voor een forse daling in
schadekosten. Tot slot geven uw chauffeurs op de weg een
visitekaartje van uw onderneming af. Een bewust rijgedrag
bouwt dus mee aan het professionele imago van uw bedrijf.

Harrewijn rijstijlcoaching is een flexibel product dat naadloos in uw bedrijfsvoering
opgenomen kan worden. Onze coachings-termijnen zijn naar wens aanpasbaar en wij
kunnen zowel met onze eigen boordcomputers werken als met boord-computers die al
geïnstalleerd zijn in uw wagenpark. Neem gerust een keer contact met ons op om over de
mogelijkheden te praten!

“Door verder te kijken dan de
bekende aanpak blijf je de rest
van de wereld een stap voor’’
Met Harrewijn rijstijlcoaching (HRC)
zorgen wij ervoor dat een bewust rijgedrag
een standaard wordt binnen uw organisatie.
Met informatie uit boordcomputers maken
wij een rijstijlanalyse van alle chauffeurs
binnen een onderneming. Vervolgens geven
wij hen iedere vier weken feedback over
rijstijl en gemelde schades uit onze eigen
rapportages via mail en telefoon.

Met een positieve, opbouwende manier van
coaching, gecombineerd met uitgebreide
kennis van de praktijk, wordt gedrag binnen
uw organisatie naar een minimale standaard
geheven. Hierdoor gaat er structureel geen
brandstof meer verloren als gevolg van een
slechte rijstijl.

Veiligheid & Mileu

Kostenbesparing

Imagoverbetering

Inzicht & Betrokkenheid

- 5 tot 10%
minder uitgestoten
hoeveelheid CO2
- Verhoogde veiligheid
op de weg door rust
in het hoofd van
de chauffeur

- 5 tot 10% minder
brandstofkosten
- Minder schade -en
slijtagekosten

- Een serieuze chauffeur
is een representatief
visitekaartje op de weg
- Met een rustige rijstijl
laat een chauffeur zien
dat zijn bedrijf bezig is
met duurzaamheid voor
personeel en mileu

- Inzicht in de praktijk
op de werkvloer
- Meer controle over
het wagenpark
- Meer contact met het
personeel zorgt voor
een grotere betrokken		 heid bij de onderneming

