De beste chauffeur rijdt
veilig, zuinig en duurzaam
Case Smart Drivers
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je dit aanvult met een chauffeurstraining is

ze periodiek van speciale coaches ontvangen.

15 procent haalbaar. Maar die vaardigheden
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De missing link was een applicatie in de
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Geïntegreerd dashboard

boordcomputer en gericht op het beïnvloeden
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van het gedrag van de chauffeur.

Scania Driver Coaching Portal op de RAI gepresenteerd aan de buitenwereld. Het portal is

Chauffeur in drivers’ seat
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scores op verschillende gedragingen niet meer
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rijroutes.”
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elkaars gedrag bij een bepaalde werkgever was
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een noodzakelijke optie. Doorlopend feedback

ging door met het verzamelen van en analyseren

vragen aan eindgebruikers heeft tevens opgele-

van data op basis van de centrale rittenadminis-

verd dat de chauffeurs de mogelijkheid hebben

tratie van Scania in Zweden. Doel was inzicht te

gekregen om te reageren op de feedback die

krijgen in de relatie tussen rijgedrag en brand-
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stof besparing. Het programma leidde de afge-

ders duurzamer te laten rijden. De wedstrijd is

lopen jaren tot verschillende wetenschappelijke

onderdeel van de Green Deal 010 Zero Emission

publicaties, waarbij steeds veel aandacht uitging

Stadslogistiek, met als doel een geheel emissie

naar het betrekken van de gebruiker en de rol

vrije Rotterdamse binnenstad in 2020. DHL

van gamification om te komen tot gedrags

Express, deelnemer aan ‘De Beste Chauffeur’,

verandering.

haakte al eerder aan met het oog op de ambitie

Daarbij was de aandacht niet alleen voor brand-

te hebben dan in 2007. Pilots toonden aan dat

stofverbruik naar ook voor CO2-uitstoot, slijtage

de app bijdraagt aan minder brandstofgebruik,

en schade. Ook zijn er nieuwe samenwerkings-

minder milieubelasting, en een evidente

verbanden ontstaan, bijvoorbeeld met NGO’s

gedragsverandering bij de chauffeurs, zonder

op het gebied van milieu en transport zoals het

verlies aan productiviteit.

om in 2020 dertig procent minder CO2-uitstoot

Instituut voor Duurzame Mobiliteit. Een leuk
ander voorbeeld is het NK Speed Docking (een

Een andere manier van denken

initiatief van netwerkorganisatie Connekt), een

“Bij design thinking moet je een stap terug doen

competitie waarbij snel en intelligent laden en

en bestaande benaderingen en oplossingen

lossen centraal staat, maar waarbij ook naar de

loslaten”, aldus Dirk de Groot, Vice President

gehele logistieke keten wordt gekeken, onder

Transportation, Post and Logistics bij CGI. “Wat

meer in de vorm van workshops, seminars en

is het echte probleem? In het geval van DHL

besloten netwerkbijeenkomsten.

Express wilde de logistieke dienstverlener een

Ander perspectief

lagere uitstoot van CO2. De vertaalslag naar de
gebruikers kwam uiteindelijk neer op ‘hoe word

Gedragsbeïnvloeding in de transportsector kan

ik de beste koerier’. Dat is namelijk de optelsom

je ook vanuit een ander perspectief aanvliegen.

van veilig, zuinig en duurzaam rijden – iets wat

In 2014 organiseerde CGI samen met een ver-

nog een behoorlijke opgave is.”

zekeraar een hackathon, met ook hier als centrale vraag: hoe beïnvloed je op een positieve

Ook CGI ging het gesprek aan met de eind-

manier het gedrag van de gebruiker? Hiermee

gebruiker, in dit geval de koeriers van DHL

is de basis gelegd voor hun BestDriver-app. Die

Express. Elmy van Tok, data scientist bij CGI:

maakt inmiddels deel uit van het Mobility360-

“We hebben voorafgaand aan de ontwikkel

portfolio, een bundeling van verschillende

fase van de app de koeriers en hun super

initiatieven die professionals en andere weg-

visors gesproken. We zijn mee op pad geweest:

gebruikers helpen minder tijd in de (vracht- of

hoe doen zij hun werk? Op welke onderdelen

bestel)auto door te brengen, bestuurders zuini-

hebben ze invloed? Koeriers dachten bijvoor-

ger, groener en veiliger laten rijden en te zorgen

beeld dat als er een hogere productiviteit werd

voor minder verkeer en een betere door

gevraagd, er minder zuinig gereden kon worden.

stroming op de weg.

Maar dat is niet aan elkaar gekoppeld. De dataanalyse toonde aan dat zuinig rijgedrag en een

DHL Express en de Gemeente Rotterdam

hoge productiviteit uitstekend samengaan. De

hebben de BestDriver-app als eerste met

voertuigen van DHL Express zijn uitgerust met

succes ingezet. Gemeente Rotterdam zet de

een computermanagementsysteem dat data

BestDriver-app in bij de ‘De Beste Chauffeur van

bijhoudt, zoals brandstofverbruik, remmen,

Rotterdam’, een initiatief om goederenvervoer-

stationair draaien, toerental. Deze wordt
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gecombineerd met gegevens over de route,

Denk aan ‘spitsmijden’, een project waar wij aan

gereden snelheid en dergelijke. Door middel van

bijdragen in de regio’s Zuid-Limburg en Utrecht,

big-data-analyses kan worden afgeleid hoe het

gebaseerd op incentives voor het mijden van

gedrag op de weg (zoals rem- en schakelwerk)

de spits of voor het gebruiken van alternatief

het brandstofverbruik en de productiviteit beïn-

vervoer als de fiets of het OV. Of denk aan

vloedt. Dit is meegenomen in de BestDriver-

oplossingen voor slimmere stadsdistributie.

app: productief zijn en groen, zuinig en veilig

We werken nauw samen met DiTTlab (Delft

rijden is de uitdaging.”

Integrated Travel and Traffic Laboratory),
waarbij afstudeerders en promovendi aan het

Design thinking als nieuwe denkcultuur

werk zijn met allerlei soorten data. In Nederland

Het proof of concept dat CGI in februari 2016

hebben we veel congestie, weinig ruimte, een

klaar had, leidde bij DHL Express binnen die

prima openbaar vervoer. Dat levert allemaal veel

maanden tot enthousiaste reacties: alle ver-

data op. Onze infrastructuur wordt wereldwijd

wachtingen werden overtroffen. Van Tok: “In

gezien als een uitstekend testlaboratorium.”

de tussentijd hebben we aanpassingen doorgevoerd, maar ons ook gebogen over de vraag
hoe je zorgt dat de app blijft boeien. Je moet het
spel blijven vernieuwen, eventueel in combinatie met loyalty programma’s. Er zijn bijvoorbeeld
tussentijds nieuwe features uitgerold die vestigingen of teams met elkaar laten strijden in
de vorm van battles. Die battle-functionaliteit
ofwel serious gaming leidde weer tot nieuwe
records. De goede resultaten zorgden ervoor
dat de app in oktober 2016 landelijk is uitgerold
door DHL Express.”
Dirk de Groot benadrukt dat design thinking
ook een cultureel vraagstuk is: “Het betekent dat
je je eigen ideeën – ook die van de boardroom)
loslaat – je perspectief verbreedt en jezelf openstelt voor nieuwe, ook onwaarschijnlijke invalshoeken. Daarom is deze case over datagebruik
in de transportsector ook om een andere reden
interessant. Managementteams zijn jarenlang
bestookt met verhalen over hoe data een
bepaalde waarde vertegenwoordigen, maar nu
zien ze het bewijs: op basis van data, intrinsieke
motivatie en serious gaming kan je gedrags
verandering creëren. Er zijn ontzettend veel initiatieven waarbij data, eventueel in combinatie
met serious gaming, de basis kunnen zijn voor
gedragsverandering in mobiliteitsvraagstukken.
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