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INLEIDING
Het is een uitdagende tijd voor de transportsector. Aan de
ene kant presteert de sector goed. Alleen al in de EU zorgt
de transportsector voor 5% van alle werkgelegenheid en
5% van het bbp1, terwijl 75% van alle vracht over land per
vrachtwagen wordt vervoerd. 2
Maar er zijn ook problemen. De tolprijzen blijven stijgen3,
de brandstofprijzen zijn onstabiel4 en de regelgeving met
betrekking tot de CO2-uitstoot wordt steeds strenger.
Maar het meest urgente probleem is misschien wel de
bestuurder.
In Europa zijn er momenteel 150.000 onvervulde vacatures
voor chauﬀeurs. In de VS ligt dat aantal rond de 60.000. En
die situatie zal de komende jaren verslechteren. 5
Veel van de factoren die deze trend veroorzaken, liggen
buiten de controle van transportbedrijven. Daarom is het van
cruciaal belang om de beste bestuurders te werven die er
te vinden zijn en om alles uit de bestuurders in uw team te
halen.
Dit eBook biedt u inzicht in hoe u het beste uit uw
bestuurders kunt halen, met betrekking tot werving, behoud,
training en verbetering. En het brengt naar voren dat
technologie in veel gevallen essentieel is om dit te bereiken.

BESTUURDERS
VAN TOPKWALITEIT
ZOEKEN EN
BEHOUDEN

HET PROBLEEM
Iedereen in de transportsector weet dat het
moeilijker wordt om goede bestuurders te
werven en behouden. Maar alleen al vanwege
de enorme omvang van het probleem is het

DUITSLAND

goed dit nog eens te onderstrepen.

heeft over dit probleem statistieken voor

Gemiddelde leeftijd van een
vrachtwagenchauffeur

elk afzonderlijk land gepubliceerd. Enkele
bevindingen:

150.000

Naast het wervingsprobleem bestaat ook het

Het tekort aan bestuurders
in 2034

probleem van het behouden: het behouden
van de gekwalificeerde bestuurders die al
sector verlaten vóór de pensioengerechtigde
leeftijd of overstappen naar een ander

van de vrachtwagenchauffeurs
zal in de komende 10 tot 15 jaar
met pensioen gaan

47 jaar

De International Road Transport Union

bij u in dienst zijn. Wanneer bestuurders de

40%

VERENIGD
KONINKRIJK

35.000

Actieve bestuurders die naar
verwachting in 2021 met
pensioen gaan

bedrijf, kan dit grote gevolgen hebben
voor ondernemers vanwege de aanzienlijke
kosten van beëindiging, werving, training en

45.00052.000

logistiek.

Huidig tekort aan
bestuurders

Naast het
wervingsprobleem
bestaat ook het
probleem van het
behouden

VS

Eén miljoen
nieuwe chauffeurs moeten
tussen nu en 2034 in dienst
genomen worden om aan de
vraag te voldoen6

DE UITDAGINGEN
OUDER WORDEN
Wereldwijd is ongeveer 30% van de
vrachtwagenchauﬀeurs ouder dan 50 jaar.
Wanneer deze groep met pensioen gaat, zijn er
niet genoeg gekwaliﬁceerde jongere bestuurders
die hen willen vervangen.

EEN IMAGOPROBLEEM
Veel jonge werkzoekenden zijn bezorgd dat het
moeilijk zal zijn om een gezonde levensstijl en
gezinssituatie in stand te houden wanneer ze
lange afstanden aﬂeggen voor hun inkomen.

SALARIS, KOSTEN EN VOORTGANG
Jonge werkzoekenden zien het rijden met
vrachtwagens ook als een relatief laagbetaalde
baan waarbij kostbare kwaliﬁcaties zijn vereist
voordat je kunt starten (in sommige landen) met
weinig kans op promotie als je eenmaal bent

ONVOLDOENDE TRAINING OF
LEERMOGELIJKHEDEN
In een recent rapport van het Britse Fleet
Operator Recognition Scheme7 werden enkele
redenen voor bestuurders om weg te gaan bij
hun werkgever te verlaten, naar voren gebracht.
Een gebrek aan trainingsmogelijkheden en weinig
kans op persoonlijke of professionele ontwikkeling
werden als redenen genoemd.

begonnen.

ONTOEREIKENDE FACILITEITEN

GEEN BAAN VOOR IEDEREEN

In een ander onderzoek over hetzelfde onderwerp

In het VK is 99% van de vrachtwagenchauﬀeurs
een man.7 Dit schrikt veel vrouwelijke
werkzoekenden af die anders zouden overwegen
dit loopbaanpad te volgen.

sprak de FTA met 412 bestuurders8 . Een van
de factoren die ze noemden om de sector te
verlaten, waren slechte voorzieningen langs de
weg waardoor hun werk stressvoller, minder
comfortabel en fysiek veeleisender werd.

WAT KUNT U DOEN?
HET PAKKET VERBETEREN
Dat ondernemers meer geld uitgeven, lost het

BETERE FACILITEITEN VOOR
BESTUURDERS

tekort aan bestuurders niet op. De salarissen van

Uit een onderzoek van het Scottish Road Haulage

bestuurders vormen immers al zo'n 30 tot 40%

Modernisation Fund is gebleken dat bestuurders van

van de gemiddelde exploitatiekosten van een

boven de 40 jaar eerder geneigd zijn zich aan een

bedrijf. Het kan echter de moeite waard zijn om

bedrijf te binden als hun voertuigen zo comfortabel

de arbeidsvoorwaarden die u zowel nieuwe als

mogelijk zouden zijn, hun pensioenregeling

bestaande medewerkers biedt, opnieuw te bekijken.

aantrekkelijk zou zijn en als ze baanzekerheid in hun

Heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om een

functie zouden hebben9.

gunstigere pensioenpremie te bieden, een ﬂexibelere
en gezinsgerichte oplossing voor werktijden
(overweeg bijvoorbeeld meer vakantiedagen of
dagen ter vervanging), een oﬃcieel programma voor
het ontwikkelen en diversiﬁëren van vaardigheden,
een duidelijk loopbaanpad voor uw bestuurders of
gewoon een hoger salaris?

WERKEN AAN BETROKKENHEID
Er zijn veel mogelijkheden om uw bestuurders een
sterker gevoel te geven dat ze een gewaardeerd
onderdeel van uw bedrijf vormen. Mocht u dit nog
niet gedaan hebben, dan kunt u overwegen om
periodieke een-op-eengesprekken te introduceren
met de leidinggevenden, een mentorsysteem op te
zetten dat nieuwere teamleden koppelt aan meer

Bestuurders van
boven de 40 jaar
zouden eerder
geneigd zijn zich
aan een bedrijf
te binden als
hun voertuigen
zo comfortabel
mogelijk zouden
zijn

ervaren bestuurders voor begeleiding en een oﬃciële
feedbackcyclus voor bestuurders om voorstellen
te doen aan het bedrijf voor verbetering van de
werkomstandigheden.

TRAINING EN ONTWIKKELING
Zoals we hierboven zagen, is het een terugkerende
klacht onder bestuurders dat ze niet het gevoel
hebben dat ze zichzelf kunnen verbeteren of
ontwikkelen en dat ze geen ontwikkeling in
hun loopbaan ervaren. Daarom is het opzetten
van een systeem voor verbetering van de
bestuurdersvaardigheden, periodieke training en
prestatiebeoordeling cruciaal om uw team betrokken
te houden. Bij een grotere onderneming kunt u
overwegen bestuurders de mogelijkheid te bieden
opgeleid te worden voor andere functies in uw bedrijf,
zoals verkoop, logistieke planning, ﬂeet management
of opslagactiviteiten, waardoor ze het idee krijgen dat
ze een loopbaan op de lange termijn opbouwen.

HET WELZIJN VAN DE BESTUURDER
VERBETEREN
Natuurlijk is er een grens aan wat u kunt doen om
de levensstijl van uw bestuurders te beïnvloeden en
transportbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor
de keuzes die hun werknemers maken. Maar gezien
de noodzaak om gekwaliﬁceerde mensen zowel aan
te trekken als te behouden, is het ondersteunen van
bestuurders om ﬁt, tevreden en gefocust te blijven
zeer zeker in het belang van transportbedrijven.
Deze kwestie komt meer in detail aan de orde in Deel
Twee: Lichamelijke conditie, welzijn en geestelijke
gezondheid.

Gezien de noodzaak
om gekwaliﬁceerde
mensen zowel aan
te trekken als te
behouden, is het
ondersteunen van
bestuurders om ﬁt,
tevreden en gefocust
te blijven zeer zeker
in het belang van
transportbedrijven

HOE KAN TECHNOLOGIE
HELPEN?
BETERE ONTWIKKELING VAN
BESTUURDERS, VERBETERING EN
DOELEN STELLEN
Voertuigtelematica en ﬂeet management-oplossingen
kunnen u helpen om gerichtere en eﬀectievere
trainings- en verbeteringsprogramma's te bieden.
Als het duidelijk zichtbaar is hoe uw bestuurders uw
voertuigen gebruiken, kunt u zich concentreren op
zaken als snelheidsoverschrijdingen, abrupt remmen
en stationair draaien om de leerpunten van elke
bestuurder te bepalen, en vervolgens hun voortgang
te volgen terwijl ze aan hun doelen werken. We
gaan nader in op hoe bestuurdersgegevens kunnen
worden gebruikt om de rijprestaties te verbeteren in
Deel Drie: Rijprestaties verbeteren met gebruik van
bestuurdersgegevens.

DIGITALISERING MAAKT HET WERK
EENVOUDIGER
Met digitale oplossingen kunnen transportbedrijven
veel taken met betrekking tot rijden automatiseren.
Hierdoor worden de bestuurders enigszins ontlast
en kunnen ze zich concentreren op hun kerntaak.
Zo zorgen apparaten in de cabine ervoor dat de
communicatie tussen de bestuurder en het kantoor
duidelijker en eenvoudiger wordt, kunnen bestuurders
door verkeersinformatie worden gewaarschuwd
voordat ze terechtkomen in een ﬁle en door de
administratieve taken te automatiseren is er minder
aﬂeidend papierwerk nodig.

Apparaten in de
cabine zorgen dat de
communicatie tussen
de bestuurder en het
kantoor duidelijker
en eenvoudiger
wordt

VERBETERDE TRAININGSSIMULATOREN
Veel transportbedrijven gebruiken al
ultrarealistische simulatoren als onderdeel van hun
bestuurderstraining om kosten te besparen, de
bestuurder te beschermen en hun voertuigen te

Een grotere
investering in
technologie
kan de sector
aantrekkelijker
maken voor
jongere
werkzoekenden

onderhouden. Sommige deskundigen wijzen er echter
op dat een grotere investering in deze technologie
de sector aantrekkelijker kan maken voor jongere
werkzoekenden. Dan Clark, oprichter van Kuebix
Freight Intelligence, stelt in een artikel in Logistics
Viewpoint dat de introductie van baanbrekende
technologieën als VR en AR tijdens het wervingsen trainingsproces zal helpen de noodzakelijke
imagoverandering van de sector in gang te zetten.
Door deze verandering worden transportbedrijven
door jonge werkzoekenden gezien als technologisch
onderlegd en vooruitstrevend.10

DE OPLOSSING MET VRACHTWAGEN
ZONDER BESTUURDER?
In een recent onderzoek van Webﬂeet Solutions
voorspelde 38% van de besluitvormers van
transportwagenparken dat zelfrijdende vrachtwagens
in de komende tien jaar op grote schaal zullen
worden ingevoerd. Nog eens 34% voorspelde dat
dit in de komende 11 tot 20 jaar zal gebeuren. Het
is veelzeggend dat slechts 10% dacht dat dit nooit
zou gebeuren.11 Dit kan leiden tot een situatie waarin
de bestuurder uitsluitend taken als navigeren,
rijden in bebouwde gebieden en het lossen van
de vrachtwagen hoeft uit te voeren, en waarin alle
andere onderdelen zijn geautomatiseerd. Hierdoor
zou de functie minder stressvol zijn en daardoor
een aantrekkelijker aanbod vormen voor nieuwe
werkzoekenden.

LICHAMELIJKE
CONDITIE, WELZIJN
EN GEESTELIJKE
GEZONDHEID

HET PROBLEEM
Met een telematicasysteem is het eenvoudig de

beroep op hun behendigheid, hand-oogcoördinatie

snelheid, brandstof en remmen te controleren,

en uithoudingsvermogen om hun werk te doen. En

maar het is lastiger om stress, vermoeidheid en

toch wordt het welzijn van bestuurders vaak gezien

lichamelijke conditie bij te houden. Deze factoren

als een secundair aspect. De volgende statistieken

hebben echter een grote invloed op de rijprestaties

met betrekking tot voeding, levensstijl en gezondheid

en de veiligheid. Het rijden met een vrachtwagen

tonen aan waarom dit een probleem is.

is fysiek belastend werk. Uw teamleden doen een

27%

2x

van de chauﬀeurs drinkt slechts
5-6 bekers water per dag en 19%
drinkt 4-5 bekers. Het medisch
aanbevolen minimum is 8.12

Een licht gedehydrateerde
bestuurder zal tweemaal zoveel
fouten maken.12

FEITEN

26%

van de chauﬀeurs meldt dat ze
zich depressief voelen en 14%
meldt dat ze angstig zijn.13

in de VS lijden aanzienlijk vaker
aan obesitas en diabetes dan
het landelijk gemiddelde.13

60%

20%

van de ongevallen
op hoofdwegen zijn
slaapgerelateerd en bij 40%
van de slaapgerelateerde
ongelukken zijn
bedrijfsvoertuigen betrokken.14

Bestuurders

van de professionele
bestuurders in het VK eet en
drinkt het grootste deel van
hun voeding in hun voertuigen
en 56% vindt dat hij of zij
overgewicht heeft.12

10%

1 op de 10

personen die met een voertuig
rijden voor werkdoeleinden
geeft toe dat ze wel eens in
slaap gevallen zijn achter het
stuur.14

van de bestuurders zegt dat ze
gestopt zijn met een baan vanwege
stress en 25% zegt dat ze het
hebben overwogen.13

DE UITDAGINGEN
DE AARD VAN HET WERK
Hoewel een vrachtwagen besturen fysiek
veeleisend is, is er weinig lichamelijke beweging
voor nodig. Zoveel tijd doorbrengen in een
zittende houding en een krappe ruimte kan
leiden tot rug- en nekpijn en gewichtstoename
stimuleren.

PROBLEMEN MET DE CONTROLE
VAN GEWOONTEN VAN
BESTUURDERS
Bestuurders brengen het grootste deel van
hun werktijd alleen door, ver weg van het
hoofdkantoor. Zelfs de meest zorgvuldige
werkgever kan dus niet alle keuzes van
bestuurders controleren.

GEBREK AAN GEZONDE OPTIES

DE GEZONDHEID VAN CHAUFFEURS
WORDT AFZONDERLIJK VAN DE
BEDRIJFSPRESTATIES BEKEKEN

De opties voor eten en drinken die beschikbaar

Zoals FORS stelde in hun recente rapport over

zijn voor de gemiddelde bestuurder zijn beperkt.

chauﬀeursbeheer, "geven werkgevers vaak

Het is niet altijd mogelijk om drie keer per dag

prioriteit aan organisatorische doelen, zoals winst

zittend een gezonde maaltijd te eten.

en bedrijfsontwikkeling, boven welzijn, wat wordt
gezien als een afzonderlijke en aparte 'extra

EEN BAAN VOOR ÉÉN PERSOON
Uw chauﬀeur doet het grootste deel van zijn
werk alleen. Bovendien moet de stress van
het langdurig besturen van een groot voertuig
op drukke wegen, waar een moment van
verminderde concentratie kan leiden tot een
ramp, niet worden onderschat. In het algemeen
zorgt dit voor een werkomgeving onder druk.

functionaliteit' voor het bedrijf."7 In werkelijkheid
hebben geestelijke en lichamelijke problemen
van chauﬀeurs echter negatieve gevolgen voor
de bedrijfsontwikkeling, omdat deze bijdragen
aan problemen bij het werven en behouden van
personeel en de prestatieniveaus verlagen.

WAT KUNT U DOEN?
PERIODIEKE GEESTELIJKE EN
LICHAMELIJKE CONTROLE

HYDRATATIE, ETEN EN DRINKEN

Sommige transportbedrijven hebben een vrijwillige

cabine te gebruiken, bij voorkeur aan een tafel te gaan

gezondheidscontrole voor al hun bestuurders

zitten en voldoende tijd te nemen om hun voedsel

geïntroduceerd. Dit helpt bij het identiﬁceren van

goed te verteren voordat ze weer aan het werk gaan.

problemen die vaak voorkomen in deze functie,

Het overslaan van maaltijden om sneller de weg op

zoals hoge bloeddruk, obesitas, diabetes, stress en

te gaan, met name het ontbijt, moet streng worden

depressie. Vervolgens kunt u bestuurders die risico

ontmoedigd. De oorspronkelijk bespaarde tijd is niet

lopen stimuleren speciﬁeke maatregelen te nemen

het risicovolle energiegebrek waard wanneer later

om hun conditie te verbeteren en, in uitzonderlijke

op de dag de brandstof in het lichaam opraakt. Om

gevallen, tijdelijk te stoppen met werken.

soortgelijke redenen moeten suikerhoudende snacks

Stimuleer bestuurders hun maaltijden buiten hun

die een korte energievoorraad geven, gevolgd door
een lang tekort, volledig worden vermeden tijdens
het werk. Appels, walnoten, pure chocolade en
volkorencrackers met kaas zijn veel betere keuzes die

GEZONDE INITIATIEVEN EN
VOORDELEN

hebben bewezen bestuurders langer alert te houden.

Overweeg een voedingsworkshop op te nemen in
het inwerkprogramma, aan nieuwe medewerkers
een gratis lidmaatschap of korting te bieden op
het lidmaatschap van een sportschool en een
bedrijfssportteam op te richten om gezonder gedrag
te stimuleren.

Sommige
transportbedrijven
hebben een
vrijwillige
gezondheidscontrole
voor al hun
bestuurders
geïntroduceerd

EEN SCHONERE EN COMFORTABELERE
OMGEVING
Kleine dingen kunnen het leven veel eenvoudiger
maken. Met zaken als rijhandschoenen, een headset
met ruisonderdrukking, een draagbare stofzuiger,
handreinigingsmiddel en basisverzorgingsmiddelen
kan de bestuurder zich fris en comfortabel voelen
en ervoor zorgen dat hij zijn cabine ervaart als een
prettige plek.

REALISTISCHE PLANNING EN
ROOSTERS
Een goede manier om stress van bestuurders te
verminderen is eﬃciënt plannen en inroosteren. Door
betrouwbare routes en verwachte aankomsttijden in
te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw bestuurder
niet wordt overweldigd door de werklast.

Door betrouwbare
routes en verwachte
aankomsttijden in
te stellen, kunt u
ervoor zorgen dat
uw bestuurder niet
wordt overweldigd

HOE KAN TECHNOLOGIE
HELPEN?
BETERE ROUTEPLANNING

EENVOUDIGERE COMMUNICATIE

Een ﬂeet management-oplossing doet meer dan

De apparatuur in de bestuurderscabine kan ervoor

alleen voertuigen volgen. Deze biedt regelmatige,

zorgen dat de communicatie met het kantoor een

nauwkeurige updates over zaken als verkeer,

veel eenvoudiger en minder aﬂeidend proces voor

weersomstandigheden, verkeersincidenten,

de bestuurder wordt. De PRO 8375 TRUCK biedt

omleidingen en andere informatie waardoor de

bijvoorbeeld tekst-naar-spraak en leest uw berichten

reis van de bestuurder mogelijk langer wordt en de

hardop voor zodat de bestuurder niet hoeft te

werklast verhoogt.

stoppen om een wijziging in de planning of een
belangrijke update te bekijken.

BEWIJS WANNEER EEN ANDERE
WEGGEBRUIKER EEN ONGEVAL
VEROORZAAKT
Camera's in het voertuig registreren wanneer een
andere weggebruiker een ongeval veroorzaakt
waarbij uw bestuurder betrokken is. Dit helpt de

BETERE ZICHTBAARHEID VAN
RESTERENDE RIJTIJD
Door de registratie van de werktijden van uw
bestuurders te automatiseren, krijgt u een duidelijk
beeld van de resterende rijtijd van elk teamlid voor
die dag. Zo voorkomt u dat u taken toewijst aan
bestuurders die niet realistisch zijn voor hun huidige
dienst.

bestuurder kalm te blijven onderweg omdat hij
weet dat de video zijn gelijk zal bewijzen, mocht hij
betrokken raken bij een aanrijding die is veroorzaakt
door een ander.

PRESTATIES
VERBETEREN
MET BEHULP VAN
BESTUURDERSGEGEVENS

HET PROBLEEM
We vroegen 1200 managers van

Digitale ﬂeet management-oplossingen, zoals

transportwagenparken hoe ze de rijprestaties

WEBFLEET, bieden u gedetailleerde gegevens over

bewaken en we hebben enkele verhelderende

de rijprestaties. Dankzij een duidelijk overzicht kunt

antwoorden gekregen.15

u bepalen wie meer training nodig heeft en op welke
gebieden.

Training van bestuurders, bewaking van de rijstijl
en bewaking van het aantal gereden kilometers

Het integreren van een ﬂeet management-oplossing

werden allemaal genoemd als cruciale factoren

is eenvoudig. Om echter zoveel mogelijk uit dit type

voor het op peil houden van de prestatieniveaus. Al

diepgaande analyse te halen, wordt geadviseerd een

deze activiteiten worden eﬃciënter met behulp van

nauwkeurig stappenplan te volgen.

werkelijk inzicht in de bestuurdersgegevens.

HOE ZORGT U DAT UW BESTUURDERS DE JUISTE WEGEN NEMEN?

50%

Training

57%
6%

Navigatiesysteem met functies voor vrachtwagens

Op een andere manier

12%

Ik zorg er niet voor dat bestuurders de juiste wegen nemen

HOE PAKT U VERSPILLING VAN BRANDSTOF AAN
MET BETREKKING TOT RIJGEDRAG EN RIJSTIJL?

62%
49%
5%

Bewaken van de kilometerstand

Training

Op een andere manier

11%

Ik pak de verspilling van brandstof niet aan

HOE ZORGT U DAT BESTUURDERS VEILIG RIJDEN?

48%

Controle van rijgedrag

62%
22%
3%

Training van managers in 1-2-1-sessies

Op een andere manier

11%

Ik zorg er niet voor dat bestuurders veilig rijden

Bestuurderstraining

DE UITDAGINGEN
WANTROUWEN VAN BESTUURDERS
Het is normaal dat bestuurders, met name ervaren
bestuurders, weerstand tonen wanneer nieuwe
technologie wordt geïntroduceerd. Als ze er niet
aan gewend zijn, kunnen ze het registreren van
hun snelheid, brandstofverbruik en rijstijl ervaren
als een inbreuk op hun privacy en zelfs als een
belediging

NIET ALLES UIT UW OPLOSSING
HALEN
Veel transportbedrijven implementeren ﬂeet
management-oplossingen, maar gebruiken deze
alleen om voertuigen te volgen. Ze maken geen
gebruik van de functies van deze platforms om
waardevolle voertuig- en bestuurdersgegevens
te registreren, beheren en gebruiken. Dit is niet
alleen een gemiste kans, maar ook een aanzienlijke
verspilling van hulpmiddelen.

GEEN DOELEN OF STRUCTUUR IN
HET VERBETERINGSPROGRAMMA
Om resultaten te behalen, heeft u doelen nodig.
Het is niet voldoende om alleen op de hoogte te
zijn van de prestaties van uw bestuurders. Het is
net zo belangrijk om te weten welke ontwikkeling
u hen wilt laten doormaken en wanneer. Als u
start met onduidelijke of onrealistische doelen, is
het onmogelijk om het echte succes te meten.

WAT KUNT U DOEN?
Om u te helpen alles uit een ﬂeet management-oplossing te halen, bieden wij u een plan met zeven stappen om
een dergelijk systeem in uw bedrijf te implementeren.

1

STAP EEN:
ANALYSEER DE HUIDIGE
PRESTATIES

4

STAP VIER:
PRAAT MET UW BESTUURDERS
Het is net zo belangrijk om uw chauﬀeurs

Als u eenmaal toegang heeft tot de

erbij te betrekken. U moet duidelijk

bestuurdersgegevens, voert u een grondig

maken dat dit geen systeem is om hen te

onderzoek uit. Ga na hoe ze individueel en

bespioneren of te betrappen als ze de regels

als team presteren. Dit geeft u inzicht in uw

niet volgen, of om elke stap van hen in de

beginpunt.

gaten te houden. Het gaat erom dat ze de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben

2

om op de weg minder fouten te maken, hun

STAP TWEE:
STEL DOELEN

veiligheid te verhogen en hun stressniveau te
verlagen.

Nu u weet waar u bent, is het tijd om uw
bestemming te kiezen. Bepaal de minimale

Het is de moeite waard om bestuurders te

normen voor brandstofverbruik, snelheid,

identiﬁceren die volgens u voorstanders van

hard sturen, abrupt remmen, toerental

het programma zijn: ambitieuze teamleden

opvoeren en stationair draaien die u wilt

die bijzondere interesse hebben getoond

bereiken en stel een datum in waarop u wilt

om hun volledige potentieel te bereiken. Er

dat deze normen door al uw medewerkers

zullen altijd een paar bestuurders zijn die de

worden gehaald.

manier waarop dingen in het verleden zijn
gedaan niet graag willen veranderen. Het kan

3

van onschatbare waarde zijn om een aantal

STAP DRIE:
PRAAT MET UW
BESLUITVORMERS
U wilt er zeker van zijn dat het hele bedrijf
achter u staat bij het bereiken en handhaven
van deze doelstellingen. Begin bovenaan:
laat uw senior management zien hoe deze
verbeteringen bijdragen aan het verlagen
van de brandstofkosten, het risico op boetes
en de onderhoudskosten.

voorstanders in het team te hebben om deze
stemming om te keren.

5

STAP VIJF:
BIED ENKELE BELONINGEN

7

de competitie met hun collega's voldoende

STAP ZEVEN:
IDENTIFICEER DE BESTUURDERS
MET PROBLEMEN EN BESPREEK
DEZE MET HEN

zijn om bestuurders te stimuleren om in

Nu het zichtbaar is welke bestuurders onder

dit type programma te investeren. Maar

de norm presteren, kunt u actie ondernemen.

misschien wilt u die investering versterken

Nu u speciﬁek kunt zien op welke gebieden

met wat meer voor de hand liggende

een bestuurder zich moet verbeteren, kunt u

stimulansen. Extra vakantiedagen, extra geld,

op een veel doelgerichtere manier één-op-

vouchers en voertuigupgrades zijn slechts

één trainen, waarbij u individuele doelen stelt

enkele voorbeelden waarmee u kunt zorgen

die de bestuurder in een bepaalde periode

dat uw bestuurders het gevoel hebben dat

moet bereiken.

Soms kan erkenning van hun vooruitgang en

deze verbetering hun tijd waard is.
Ook kunnen apparaten in de cabine zoals de

6

PRO Driver Terminal feedback geven over

STAP ZES:
DEEL DE RESULTATEN

hun rijstijl terwijl ze op de weg zijn, zodat ze

Duidelijke communicatie en feedback zijn

veiliger kunnen gebruiken of met een lager

van cruciaal belang om uw bestuurders

brandstofverbruik.

live meldingen krijgen wanneer ze hun auto

betrokken en gemotiveerd te houden. Als
ze denken dat u er geen aandacht besteedt,
verliezen ze snel hun interesse in het
programma. Een wekelijkse of maandelijkse
update van individuele of teamresultaten
zorgt ervoor dat bestuurders proactief
blijven in plaats van reactief als het gaat om
zich verbeteren.
Afhankelijk van het soort team dat u heeft,
kunt u ook overwegen een ranglijst met
resultaten te maken zodat alle bestuurders
de resultaten kunnen zien. Dit stimuleert een
gevoel van vriendschappelijke competitie
tussen teamleden en benadrukt het belang
van gefocust blijven.

Duidelijke
communicatie en
feedback zijn van
cruciaal belang om
uw bestuurders
betrokken en
gemotiveerd te
houden
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