CHAUFFEUR BESTELAUTO
Verizon Connect ondervroeg in totaal
816 Nederlandse chauffeurs van bestelauto’s, kleine trucks en pick-uptrucks over
hun rijgedrag en gebruik van de bedrijfswagen.

DOET WEINIG MET CO2
TOP 3 BRANDSTOFBEWUST RIJDEN
Werknemers die bewust bezig zijn met de
CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van
hun bestelwagen, doen dit om de volgende
redenen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat:
• een kwart van de bestuurders niet op
het brandstofverbruik let;
• bijna de helft van alle bestuurders niet
bewust bezig is met CO2-uitstoot;
• vier op de tien werkgevers niet bewust
bezig zijn met de CO2-uitstoot van hun
bedrijf, volgens de werknemers.

1.

Bestuurder is milieubewust
(60%)

2.

Kosten besparen
(53%)

3.

Werkgever beloont zuinig rijden
(17%)

GEBRUIK VOERTUIGVOLG- OF FLEETMANAGEMENTSYSTEEM
Werknemers begrijpen dat de inzet van een systeem om het rijgedrag en brandstofverbruik te volgen een must is voor de werkgever om
inzicht te krijgen.

TEKST ANNEMIEK JORRITSMA

INZICHT GEEFT OVERZICHT
Om veilig en zuinig rijgedrag te belonen, heeft een werkgever inzicht in rijgedrag nodig.

STATIONAIR DRAAIEN
Slechts een op de vijf ondervraagden geeft aan energiezuinig om
te gaan met zijn bedrijfswagen door de motor uit te zetten bij kort
stilstaan. Een op de zeven (15 procent) heeft geen keuze, omdat

64%

laat zijn motor stationair
draaien bij kort stilstaan.

de bedrijfswagen een start-stopsysteem heeft. Opvallend is dat
14 procent de motor bewust stationair laat draaien en denkt daarmee brandstof te besparen. Dit is een misvatting.

31%

doet dit omdat hij er niet
bij nadenkt.

15%

heeft gewoon geen zin
om de motor uit te zetten.

92%

staat positief tegenover het
gebruik van een voertuigvolgof fleetmanagementsysteem.

65%

vindt het een goed idee dat de
werkgever een beloning voor
een veilige en zuinige rijstijl invoert.

31%

ziet hier zelfs graag een
wedstrijdelement aan
toegevoegd.

Voor de werknemers zelf is een fleetmanagementsysteem ook interessant, zo blijkt uit het onderzoek.

Waarom chauffeurs zelf positief zijn over een fleetmanagementsysteem

CO2 TERUGDRINGEN

Werkgevers die zich bezighouden met CO2-uitstoot, doen dit op verschillende manieren. De
door werknemers meest
genoemde, is de aanschaf van elektrische
auto’s; een op de vijf
werkgevers doet dit.

61%

Wat doen werkgevers tegen C02-uitstoot?

20%
17%

schaft elektrische auto’s aan.

spreekt werknemers aan op
niet-duurzaam rijgedrag.

CO2

14%
10%

geeft werknemers inzicht in hun rijgedrag.

voert een campagne om het bewustzijn
onder werknemers te vergroten.

wil weten of hij zuinig
of veilig rijdt.

49%

vindt het goed dat onverantwoord rijdende
collega’s worden aangesproken op hun rijgedrag.

33%

wil de werkgever laten zien hoe (on)realistisch de geplande reistijd is.

33%

wil ritten graag automatisch
bijhouden voor ritregistratie.

Verizon Connect, voorheen onder de naam Fleetmatics actief op de Nederlandse markt, is leverancier van telematica-oplossingen. Het
bedrijf heeft samen met onderzoeksbureau Panelwizard dit onderzoek uitgevoerd.

