Beste e-Driver Manager,
Hierbij ontvangt u de e-Driver Manager Update voor: ICS.
Onderstaande gegevens zijn opgemaakt tot: 15 april 2016.
U ziet het huidige deelname-percentage van uw medewerkers. Ook ziet u de kilometerregistratie van uw
medewerkers. Verder ziet u het kennisniveau op het gebied van verkeersregels, verkeersinzicht en Het
Nieuwe Rijden.

Deelname
Hieronder ziet u de huidige
deelname stand van uw
medewerkers. Uitgenodigd: 58
medewerkers

De deelname aan e-Driver is
redelijk. Om resultaten te behalen
is het van belang dat de deelname
toeneemt.
Uw medewerkers voldoen aan het
eerste niveau van de richtlijnen
van e-Driver. Vanaf 55%
deelname bereiken uw
medewerkers het volgende niveau.

Kilometer registratie
Hieronder ziet u de status van
de kilometer registratie.

Het percentage medewerkers dat
de kilometer-registratie correct
bijhoudt is redelijk!
Het is van belang om het
percentage te verhogen tot 80%
om betrouwbare verbruikscijfers te
kunnen weergeven.

Score
deelnemers
Hieronder ziet u
de huidige
kennisscore van
uw
medewerkers.

Verkeersinzicht

Verkeersregels

HNR

e-Driver Challenge winnaars

In de periode 01 maart - 15 april 2016 hebben uw medewerkers deelgenomen aan de
e-Driver Challenge.
De deelnemer die in de kortste tijd alle vragen correct beantwoordt wint de challenge!
Motiveer uw medewerkers om iedere periode weer mee te doen!
Hieronder treft u de winnaars van: ICS.

TIP: Beloon uw medewerkers met een 'schouderklop'.
1.
2.
3.
4.
5.

TOM SCHOOL (2245 punten)
LENIE SCHRIJVER - TERPSTRA (2224 punten)
GINA SALENTIJN - BAUMANN (2192 punten)
ESTHER BALKENENDE (2021 punten)
LEON JANSSENS (1797 punten)

Management ondersteuning

Informatie

U ontvangt de e-Driver management informatie omdat uw werkgever heeft gekozen
voor het e-Driver programma.
De doelstelling van het e-Driver programma is de veiligheid van uw medewerkers
verhogen, brandstofkosten te verlagen en CO2-uitstoot te reduceren.

U ontvangt de management informatie iedere 6 weken.

Contact

Heeft u vragen over deze e-mail of wilt u meer informatie. Neem contact op met
beheer@e-driver.nl.

LinkedIn

Wij willen u graag proactief op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen op
e-Driver. Deze updates kunnen van belang zijn bij het motiveren en informeren van
uw medewerkers. U kunt hier onze pagina bekijken en volgen.

