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Veilige, zuinige en verantwoorde verkeersdeelname een continu proces 
Veiliger en zuiniger autorijden 
Een moderne auto vraagt om een moderne rijstijl. Door enerzijds 
gebruik te maken van de innovaties in een auto en anderzijds het 
voertuig anders te bedienen, anders te kijken kan veel zuiniger en 
veiliger worden gereden. Veilig en zuinig rijden gaan hand in hand. 
Autorijden is het gevaarlijkste gedeelte van de werkdag. Niemand 
veroorzaakt expres een ongeval, maar toch zijn er jaarlijks 20.000 
ziekenhuis opnamen ten gevolge van verkeersongevallen.  Niets is 
zo dynamisch als het verkeer en niets is zo “normaal” als autorijden. 
In de dagelijkse routine zit het gevaar.  
 
 
 
 
 
 
 

Gedragsbeïnvloeding  
Bij Prodrive hebben we ruim 20 jaar ervaring om rijgedrag van 
zakelijke verkeersdeelnemers aan te passen naar een veilige, 
anticiperende en zuinige rijstijl. Verandering van gedrag is proces dat 
niet vanzelf gaat, continue aandacht behoeft en bijsturing vraagt daar 
waar nodig. We bieden onze opdrachtgevers een desgewenst totaal  
uitbestede oplossing om te komen tot een veiliger en zuiniger rijdend 
wagenpark, dat opereert met minder kosten en minder uitstoot. Dat 
door we door moderne en innovatieve trainingsoplossingen en 
moderne inzichten als: E-learning, serious gaming, social media, 
technologische applicaties en maken we van zuinig en veilig rijden 
een bedrijfscompetitie.  
 
Graag denken wij met u mee om ook voor uw bedrijf een 
resultaatgerichte aanpak te presenteren. 5-15% minder brandstof, 
minder kosten en minder CO2 en ca. 30% minder schades moeten u 
vast aanspreken. Bel ons op 0320-284688.

                   Continu proces             Gedragsbeïnvloeding permanente aandacht 

              

informeren 
Heldere doelstellingen 

Gedragen door management 

 
Motiveren / Stimuleren 

e-learning, tips, trics, social 
media / berijdersdashboard 

 

Meten en bijsturen 
extra trainen en motiveren, 

daar waar nodig.  

Uitdagen prikkelen  
belonen in interne competitie 

  0-2 mnd 

• Interne communicatie campagne 
• Goede nulmeting en vastelling 

doelstelling. Meten via dashboard. 

2-10 mnd 

• Berijders maandelijks informeren op 
hun prestaties en score 

• Berijders volgen e-learning programma 

10-12 mnd 

• De competitie wordt groter door 
gespaarde aantal punten. Bijsturen. 

• Follow-up en borging voor jaar 2 
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   Veilige, zuinige en verantwoorde verkeersdeelname, geborgd in één totaaloplossing
     1: Informeren en doelen stellen 

Gedragsbeïnvloeding zorgt uiteindelijk voor een aangepaste rijstijl van uw medewerkers. Gedrag 
beïnvloeden doen we door medewerkers bewust te maken van hun rijstijl. In een helder dashboard 
ziet de berijder zijn of haar eigen prestaties, individuele bespaardoelstellingen en verbeterpotentieel. 
Dit dashboard wordt volledig automatisch gevuld door tanktransacties van uw bestaande 
leverancier(s) en indien gewenst met schades en bekeuringen via de leasemaatschappij. 

 
     2: Motiveren en stimuleren  

Autorijden is het gevaarlijkste gedeelte van de werkdag en het wagenpark is verantwoordelijk voor 
een enorm gedeelte van de CO2 uitstoot van een bedrijf. Via e-learning, tips, trics, en social media 
leren en motiveren we berijders om veiliger en zuiniger te rijden. De e-learning training bestaat uit 6 
maandelijkse modules over veilig en zuinig autorijden en is gekoppeld aan de prestaties van het 
berijders dashboard. 

 

3: Bijsturen  
Zo’n 10% van het wagenpark rijdt al zuinig, zo’n 60% is in staat via e-learning zijn/haar rijstijl aan te 
passen en ca. 30% moet extra worden gemotiveerd in een aanpassing van de rijstijl. Dit doen we 
door een 1 op 1, 1 uur durende Veilig & Zuinig Rijden Training in eigen auto, vanaf 6 locaties in het 
land of bij de opdrachtgever op locatie. 
 
4: Uitdagen, prikkelen en belonen 
Het berijdersdashboard maakt het mogelijk om van veilig en zuinig rijden een interne 
bedrijfscompetitie te maken. Mensen willen winnen. Het unieke meetsysteem van Prodrive beloont 
medewerkers die al zuinig reden extra, en motiveert deelnemers met een groot verbeterpotentieel 
hun rijstijl aan te passen. De competitie kan aan een webshop worden gekoppeld waar de behaalde 
punten voor een beloning kunnen worden ingewisseld.   
 
Wat levert het op? 
5-15% besparing op brandstof en 30% minder schade is wat we gemiddeld bij onze klanten 
realiseren. Een besparing van ca. € 600,-- per bestuurder. Unieke bedrijven vragen om unieke 
oplossingen. Graag maken we voor u een heldere business case. 

  Meer informatie en subsidie mogelijkheden? 

   Prodrive Safe & Eco Driving, Emoeweg 7a, 8218 PC, Lelystad-Airport  
    T: 0320-284688 ● www.prodrivetraining.nl  ●  www.prodrivelearning.com 


