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1.

Inleiding

Op verzoek van de Novem, programma Het Nieuwe Rijden, voert de Universiteit Twente (UT)
een onderzoek uit naar een nieuwe generatie feedbacksystemen, genaamd Modern Drive. Vanuit
de markt, de voorgezette rijopleiding “Het Nieuwe Rijden” alsmede de Rijopleiding in Stappen is
er vraag naar in-car apparatuur, welke het brandstofverbruik, de uitstoot van CO2 -emissies, en de
rijstijl kan registeren. De UT onderzoekt de mogelijkheden van de “Modern Drive”-apparatuur.
Huidige registratiesystemen blijken verouderd, niet geschikt voor brandstofregistratie of zijn
alleen beperkt tot benzinevoertuigen. De afgelopen jaren hebben de netwerkpartners van “Het
Nieuwe Rijden”en diverse marktpartijen regelmatig aangegeven dat goede in-car apparatuur
ontbreekt. Tijdens de projecten van het programma “Het Nieuwe Rijden” en bij de evaluatie
daarvan, wordt aangegeven dat gebruiksvriendelijke ‘plug-and-play’ in-car apparatuur een sterke
toegevoegde waarde kan hebben voor de projecten en dat het rendement daardoor kan worden
verbeterd. De apparatuur moet makkelijk in te bouwen zijn in voertuigen welke rijden op benzine,
diesel en gas, waarbij de functionaliteit van de apparatuur moet bestaan uit een combinatie van
kilometerregistratie, rijstijlregistratie, brandstofregistratie en eventueel CO2 - registratie. De
geregistreerde informatie dient bij voorkeur op een zodanige wijze aan de bestuurder te worden
teruggekoppeld dat de apparatuur richtlijnen geeft ten behoeve van een efficiënt rijgedrag. Bij het
vaststellen van de richtlijnen voor de wijze van terugkoppeling zal door de UT gebruikt worden
gemaakt van de ervaringen opgedaan tijdens het eerder uitgevoerde FEST-project1 .
De UT zal op verzoek van de Novem een onderzoek uitvoeren naar de “Modern Drive”apparatuur. Resultaat van het onderzoek is een rapport dat de specificaties voor de benodigde
“Modern Drive”-apparatuur voor de vier onderscheiden doelgroepen bevat en de resultaten van
de evaluatie van de ontwikkelde apparatuur met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid. Het
rapport bevat bovendien voor twee van de doelgroepen de resultaten van de evaluatie van de
ontwikkelde apparatuur met betrekking tot de effecten ervan op brandstofverbruik en CO2 emissie.
Novem heeft de Universiteit Twente opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de
“Modern Drive”-apparatuur. De opdracht omvat het opstellen van specificaties voor de interface
van de apparatuur en voor een bijbehorend softwarepakket, het testen van de ontworpen
apparatuur en het evalueren van de apparatuur met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid (zie
ook Figuur 1). De specificatie en de evaluatie zullen worden toegespitst op een viertal
doelgroepen. Na overleg met het ministerie van VROM en Novem is vastgesteld dat Modern
Drive dient te voldoen aan de wensen van vier (hoofd)doelgroepen:
?? Voortgezette rijopleidingen HNR (o.a. VVCR);
?? Basisrijopleidingen (rijscholen en rij-instructeurs);
?? Particuliere automobilisten;
?? Wagenparken (onderverdeeld in vier subgroepen).
Bovendien wordt voor de doelgroepen Particuliere automobilisten en Wagenparken de
ontwikkelde apparatuur geëvalueerd met betrekking tot de effecten ervan op brandstofverbruik en
CO2 -emissie.

1

Het FEST-project besloeg de veld-evaluatie van een door de Universiteit Twente ontwikkeld
adviessysteem ten behoeve van een brandstof-efficient rijgedrag. Voor meer informatie wordt verwezen
naar M.C. van der Voort (2001).
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Evaluatiefase

Dit rapport bevat de verslaglegging van de eerste fase, de Specificatiefase. Binnen deze fase zijn
door de Universiteit Twente de specificaties opgesteld voor de interface van de “Modern Drive”apparatuur voor elk van de doelgroepen en voor de bijbehorende software. Deze specificaties zijn
opgesteld op basis van een literatuurstudie en enquêtes onder de verschillende doelgroepen. Het
VVCR heeft dit proces ondersteund door de werving en selectie van de contactpersonen binnen
de doelgroepen en het regelen van de afspraken en de paneldiscussies.
Op basis van de specificaties in dit rapport worden prototypen van de apparatuur en de
bijbehorende software geleverd door Modern Drive Technology (MDT) en Georg-Simon-OhmFachhochschule Nurnberg, die dienen als input voor de Testfase.
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2.

Opzet Specificatiefase

De specificatiefase had tot doel het vaststellen van de specificaties voor de human-machine
interface van de apparatuur in de auto en voor het softwarepakket, waarmee achteraf ritten
kunnen worden geanalyseerd. Gespecificeerd dient te worden welke informatie moet worden
weergegeven en hoe deze informatie wordt gepresenteerd aan de gebruiker. De specificaties
worden toegespitst op de vier onderscheiden doelgroepen, te weten:
?? Voortgezette rijopleidingen HNR (o.a. VVCR);
?? Basisrijopleidingen (rijscholen en rij-instructeurs);
?? Particuliere automobilisten;
?? Wagenparken met de subdoelgroepen zakelijke rijders, servicebedrijven, koeriersdiensten en
leasebedrijven.
Welke informatie wordt weergegeven wordt bepaald op basis van de mogelijkheden van de
apparatuur en de wensen van de gebruikers. De wijze waarop deze informatie gepresenteerd
wordt is vastgesteld aan de hand van literatuur, ervaringen uit het FEST-project [Van der Voort,
2001] en de wensen van de gebruikers. De specificatiefase bestond in totaal uit een zevental
elementen, te weten:
?? Opstellen uitgangspunten;
?? Literatuurstudie en uitwerking opzet;
?? Opstellen enquête;
?? Selectie en werving contactpersonen;
?? Afnemen enquêtes en paneldiscussies;
?? Analyse van de verkregen informatie;
?? Vaststellen specificaties.
2.1

Uitgangspunten

Het basisidee van de “Modern Drive”-apparatuur is voor alle doelgroepen dat de bestuurder een
chipkaartapparaat, met chipkaart, in zijn voertuig krijgt ingebouwd. Op deze chipkaart kunnen
gegevens worden opgeslagen met betrekking tot onder andere brandstofverbruik, snelheid,
toerental, acceleratie, deceleratie, afstand, rijtijd, CO2 -uitstoot en remgebruik. Daarnaast krijgt de
gebruiker de beschikking over een chipkaartenlezer die wordt aangesloten op zijn of haar
computer. Middels het bijgeleverde softwareprogramma is de gebruiker in staat om via de
computer alle gegevens uit te lezen en een overzicht te krijgen van het rijgedrag.
Op basis van de gegevens die kunnen worden opgeslagen is geconcludeerd dat de “Modern
Drive”-apparatuur informatie kan verschaffen over en de registratie kan verzorgen van een viertal
variabelen, te weten:
?? Brandstofverbruik;
?? CO2 -uitstoot;
?? Rijstijl;
?? Afstand.
Naast de mogelijkheden van de apparatuur dient ook de kennis opgedaan tijdens het eerder door
de Universiteit Twente uitgevoerde FEST-project als uitgangspunt. Uit het FEST-project bleek
onder andere dat visuele weergave van informatie t.b.v. een brandstofefficiënt rijgedrag meer
gewaardeerd en geaccepteerd werd door bestuurders dan auditieve weergave. Daarom wordt voor
9

de “Modern Drive”-apparatuur visuele weergave als uitgangspunt genomen. Welke informatie en
hoe deze informatie wordt gepresenteerd zal worden vastgesteld aan de hand van literatuur en de
enquêtes. Met betrekking tot hoe de informatie wordt weergegeven is uit het FEST-project
bekend dat het visueel weergeven van normatief gedrag door middel van kleurenindicaties alleen
vaak onvoldoende informatie verschaft om het rijgedrag daadwerkelijk te kunnen aanpassen.
Verder is uit het FEST-project duidelijk geworden dat de belangrijkste elementen van een
brandstofefficiënt rijgedrag bestaan uit het eerder schakelen en het beter anticiperen. Het is
daarom wenselijk dat de informatie die door de “Modern Drive”-apparatuur wordt verschaft zo
veel mogelijk bij deze elementen aansluit.
2.2

Literatuurstudie en uitwerking opzet

Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar zowel bestaande systemen en richtlijnen voor het
ontwerpen van interfaces als naar welke vormen het meest geschikt zijn om de wensen van de
gebruikers te inventariseren.
Uit de literatuurstudie met betrekking tot de meest geschikte vorm om de wensen van gebruikers
te inventariseren is gebleken dat een enquête als onderzoeksstrategie vooral voor de hand ligt
onder de volgende omstandigheden [Swanborn, 1987]:
?? Als het aantal personen waarover je gegevens wilt hebben groot is;
?? Als het aantal te meten variabelen groot is;
?? Bij onderzoek van motieven, houdingen, opinies, toekomstplannen en dergelijke.
Bij toepassing van bovenstaande omstandigheden op dit onderzoek kan geconcludeerd worden
dat het houden van enquêtes gewenst is. Ten eerste is het aantal personen waarvan de wensen
geïnventariseerd worden groot. De gebruikers zijn onderverdeeld in een viertal groepen,
variërend van 4 tot 50 personen per groep; er is dus sprake van een grote groep gebruikers. Ten
tweede is het aantal te meten variabelen groot. Van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld
brandstofverbruik en afstand, moet per doelgroep bepaald worden wat op de interface en met
behulp van het softwarepakket wordt weergegeven en met welke grootheid. Tenslotte heeft het
onderzoek betrekking op het achterhalen van de wensen van de doelgroepen. Het houden van
enquêtes is hier een zeer geschikte methode voor.
Enquêtes laten zich in vijf soorten onderscheiden [Swanborn, 1987]:
?? Schriftelijke enquêtes;
?? Interviewenquêtes;
?? Telefonische enquêtes;
?? In een bestaande, natuurlijke groepssituatie wordt eenzelfde vragenlijst door elk der
aanwezigen ingevuld (bijvoorbeeld een schoolklas of een ledenvergadering);
?? Groepsinterviews.
In dit onderzoek zal per doelgroep het soort interview dat gehouden wordt verschillen. Dit is
afhankelijk van [Swanborn, 1987]:
?? Aard en aantal van de vragen; bij veel vragen en “moeilijke” vragen geeft het interview de
voorkeur. Bij een interview is er sprake van face-to-face contact, dit biedt veel meer
mogelijkheden. Er kan meer gevraagd worden dan bij een schriftelijke enquête en vragen
kunnen worden toegelicht.
?? Kwaliteit van de verkregen gegevens; bij een postenquête ben je er minder zeker van dat de
gewenste persoon antwoordt dan bij een interview. Ook treedt bij een schriftelijke enquête
nogal eens partiële non-response op: de respondent slaat, gewild of ongewild, vragen over. Bij
een interview en telefonische enquête kan dit voorkomen worden.
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?? De response; voor interviews en telefonische enquêtes kunnen afspraken worden gemaakt,
waardoor een 100% response zeker kan worden gesteld. Bij postenquêtes ligt de response veel
lager, een response van 30% is geen uitzondering.
?? De snelheid; het uitvoeren van een interview kost veruit de meeste tijd. De schriftelijke en de
telefonische enquête zijn snellere varianten. Echter bij de schriftelijke enquête moet men wel
rekening houden met de verzendtijd en met de telefonische enquête kan het enige tijd kosten
om diegene van wie de enquête afgenomen wordt aan de telefoon te krijgen.
?? De kosten; een schriftelijke enquête is veruit het goedkoopst. Op grote afstand volgt de
telefonische enquête (salariskosten, telefoonkosten) en dan op enige afstand de
interviewenquête.
Hieronder zal per doelgroep worden toegelicht voor welke soort enquête en hoeveel te enquêteren
personen gekozen is.
Voor de doelgroep Voortgezette rijopleidingen is gekozen om interviews af te nemen bij zo veel
mogelijk beschikbare personen binnen het VVCR die betrokken zijn bij de voortgezette
rijopleiding. Hierbij is een minimum van vier personen gehanteerd zodat een representatief beeld
van de wensen van deze gebruikersgroep wordt verkregen. Het VVCR heeft momenteel een
selecte groep van 10 docenten welke de HNR-opleidingen verzorgen. Gekozen is voor een
interview omdat er op deze manier face-to-face contact ontstaat, zodat vragen eventueel kunnen
worden toegelicht en de response gegarandeerd is. Prijstechnisch is het houden van interviews bij
deze doelgroep mogelijk omdat het aantal te interviewen personen gering is.
Voor de doelgroep Basisrijopleidingen is gekozen om de enquêtes in 2 fasen te houden. Ten
eerste wordt een interview gehouden onder 5 à 10 rij-instructeurs. Het doel van deze interviews is
het verkrijgen van een eerste indicatie van de wensen van deze gebruikersgroep. Het is
prijstechnisch niet mogelijk onder een grotere groep interviews te houden. De verwerkte
resultaten van de interviews worden vervolgens middels een paneldiscussie met 10 andere rijinstructeurs besproken om zodoende betrouwbare uitspraken te verkrijgen over de wensen van de
rij-instructeurs. Het houden van een groepsinterview verschaft een snelle en relatief goedkope
manier van informatie verzamelen, terwijl met de persoonlijke interviews gegarandeerd wordt dat
specifieke wensen en eigen ideeën aan het licht komen. Binnen het groepsinterview worden deze
wensen getest op hun draagvlak.
Voor de doelgroep Particuliere automobilisten is gekozen om na afloop van de reguliere HNRopleidingen gedurende 20 à 25 minuten door middel van een paneldiscussie aandacht te besteden
aan de wensen van de particuliere automobilist met betrekking tot de apparatuur en het
softwarepakket. Hierbij is een minimum van 48 cursisten van “Het Nieuwe Rijden” gehanteerd
om te garanderen dat er betrouwbare uitspraken worden verkregen over de wensen van de
particuliere automobilist. Tijdens de paneldiscussie vindt een discussie plaats aan de hand van
vragen zoals die ook in de interviews worden gebruikt, op basis waarvan inzicht wordt verkregen
in de wensen van de particuliere automobilist. Er is gekozen voor deze vorm omdat deze geen
extra inspanning verlangt van de deelnemende particuliere automobilist en dat deelname
gegarandeerd is. Daarnaast verschaft een paneldiscussie op een snelle en relatief goedkope
manier informatie.
Voor de doelgroep Wagenparken is gekozen om interviews af te nemen bij ongeveer 9 bedrijven
die beschikken over een wagenpark en bij 3 leasebedrijven. De wagenparkbeheerder en de
verantwoordelijke van het betreffende leasebedrijf worden geïnterviewd. De wensen van de
zakelijke rijders zijn afgeleid uit het onderzoek bij de particuliere automobilisten. Daarnaast is de
behoefte aan een apart softwarepakket voor de zakelijke rijder geïnventariseerd. Bij de
11

wagenparken zal onderscheid gemaakt worden naar de volgende subdoelgroepen, dit vanwege het
feit dat iedere doelgroep zijn eigen specifieke eigenschappen qua gebruik heeft:
?? Zakelijke rijders, o.a. vertegenwoordigers;
?? Servicebedrijven, o.a. energiebedrijven;
?? Koeriersdiensten, o.a. PTT;
Per subdoelgroep zijn 3 bedrijven geselecteerd. Dit aantal is minimaal nodig voor een
betrouwbare weergave van de resultaten per subdoelgroep, terwijl bij het selecteren van meer
bedrijven de extra kosten niet opwegen tegen de extra informatie die verkregen wordt.
De interviews zullen zo veel mogelijk persoonlijk worden afgenomen. Echter door de mogelijk
grote geografische spreiding van deelnemende bedrijven is er gekozen om die interviews waarbij
de benodigde reistijd de eventuele meerwaarde van een persoonlijk interview niet kan
verantwoorden telefonisch af te nemen. In het geval van een telefonisch interview is voorafgaand
een informatiepakket toegestuurd.
De literatuurstudie met betrekking tot bestaande systemen heeft geleid tot een overzicht van
mogelijke eenheden om de informatie met betrekking tot brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl
en afstand in te presenteren.
2.2.1 Variabelen
Bij een enquête vormen de te stellen vragen de operationalisatie van de te meten variabelen
[Swanborn, 1987]. Het is daarom van belang eerst een lijst van gewenste te meten variabelen te
ontwikkelen alvorens een vragenlijst op te stellen.
De lijst met variabelen is opgesteld aan de hand van literatuur met betrekking tot bestaande
systemen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van welke informatie gepresenteerd kan
worden en met behulp van welke grootheden. Uitgangspunt hierbij is geweest dat het te
ontwikkelen en te testen systeem vier registratievormen kent:
?? Brandstofregistratie;
?? CO2 -registratie;
?? Rijstijlregistratie;
?? Kilometerregistratie;
Onderstaande variabelen zijn afgeleid uit de literatuurstudie. Voor een overzicht van de
geraadpleegde literatuur wordt verwezen naar Bijlage 1. De geselecteerde variabelen hebben
betrekking op de volgende vragen:
?? Welke informatie op welk tijdstip?
?? Welke grootheid per soort informatie?
?? Welke presentatievorm op de interface?
?? Welke presentatievorm bij het softwarepakket?
2.2.2 Welke informatie op welk tijdstip?
a) Soort informatie:
?? brandstofverbruik
?? CO2 -uitstoot
?? rijstijl
?? afstand
b) Tijdstip van informatieoverdracht:
?? tijdens de rit
?? na de rit
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2.2.3 Welke grootheid per soort informatie?
a) Brandstofverbruik:
?? liters/100 km
?? 1 : ... (1 liter op x aantal kilometers)
?? liters
?? % effectieve besparing = het percentage besparing dat mogelijk is ten opzichte van de
mogelijke besparing, voor deze laatste wordt een bepaalde normwaarde gehanteerd
?? miles per gallon, of km/100 l
?? gallons per hour, of liters/uur
?? wel of niet zuinig
b)
??
??
??
??
??
??
??

CO2 -uitstoot:
gram per uur
% vermindering ten opzichte van bepaalde waarde (gemiddelde bijvoorbeeld)
kg CO2 per liter lucht
% CO 2 per liter lucht
gram CO2 per kWh
gram CO2 per kilometer
rendement (= percentage energie dat wordt omgezet in bruikbare energie; hoe hoger het
rendement, des te milieuvriendelijker wordt er gereden)
?? wel of niet milieuvriendelijk
c) Rijstijl:
?? vacuüm niveau (lage waarde betekent hoge motor belasting, betekent hoog brandstofverbruik)
?? snelheid (km/u) (tussen 48 en 72 km/h meest efficiënt)
?? motorsnelheid in omwentelingen per minuut (meer omwentelingen betekent hoger verbruik)
?? versnelling, acceleratie (m/s2 ) (grotere versnelling kan leiden tot hoog brandstofverbruik)
?? deceleratie (te veel grote vaartverminderingen leidt tot hoog brandstofverbruik)
?? variatie in snelheid (veel variatie betekent hoger brandstofverbruik)
?? temperatuur uitlaat (hoge temperatuur hangt samen met hoger brandstofverbruik)
?? luchtstroom (grote luchtstroom hangt samen met hoger brandstofverbruik)
?? tijdstip van schakelen (toerental) (te laat schakelen betekent hoog brandstofverbruik)
?? stationairtijd (lange stationairtijd betekent onnodig brandstofverbruik)
?? wel of niet zuinig
Opmerking: vacuüm niveau, temperatuur uitlaat en luchtstroom zullen niet omgezet worden in
vragen. Deze informatie geeft namelijk geen direct verband aan tussen de actie van de bestuurder
en het gevolg voor het brandstofverbruik en vergt daarom teveel kennis van de gebruiker.
d) Afstand:
?? kilometer (km)
2.2.4

Welke presentatievorm op de interface?

Er zijn verschillende presentatievormen mogelijk op de interface. De meest geschikte
presentatievorm kan per grootheid verschillen. Uit het FEST-project is gebleken dat visuele
weergave van de informatie ten behoeve van een brandstofefficiënt rijgedrag meer gewaardeerd
en geaccepteerd werd door bestuurders dan auditieve weergave. Daarom wordt voor de “Modern
Drive”-apparatuur visuele weergave als uitgangspunt genomen. Hieronder is een overzicht
weergegeven van mogelijke visuele presentatievormen, die geschikt zijn voor het weergeven van
informatie op de interface van de “Modern Drive”-apparatuur. Dit overzicht is gebaseerd op een
literatuurstudie, waarvan de geraadpleegde literatuur is opgenomen in Bijlage 1.
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Mogelijke visuele presentatievormen met hun toepassingsgebied cq. kenmerken:
?? Kwalitatieve displays:
- geven de benaderende waarden van een veranderende variabele aan
- geven trends en mate van verandering aan, bijv. display opgedeeld in een rode en
groene zone
- waarden worden niet altijd gekwantificeerd
?? Kwantitatieve displays:
- geven numerieke waarden weer
?? Vaste schaal–bewegende wijzer:
- veranderende waarden, waarbij de richting of mate van verandering belangrijk is
- deze display heeft de voorkeur boven de “bewegende schaal–vaste wijzer”-variant
?? Bewegende schaal–vaste wijzer:
- beperkte schaalruimte
?? Digitaal:
- aanduidingen vereisen preciesheid en kwantificeerbaarheid
- informatie blijft lang genoeg op het scherm zodat nauwkeurig afgelezen kan worden
?? Continue displays:
- de variabele kan elke waarde aannemen
?? Discrete displays:
- variabele kan alleen weergegeven worden in een specifieke set van waarden
?? Status displays:
- gelijk aan discreet, maar er is een beperktere keuze in stand, bijv. lamp uit/aan
?? Alfanumeriek:
- informatie is uitgedrukt in letters of cijfers
?? Beeldvormende displays:
- informatie is uitgedrukt in plaatjes die verschillende condities weergeven
?? Symbolische displays:
- bredere vorm van beeldvormende displays
- informatie uitgedrukt in iconen
2.2.5 Welke presentatievorm bij het softwarepakket?
Door Barfield (1993) worden drie presentatievormen met betrekking tot softwareontwerp
onderscheiden:
?? Vocaal;
?? Tekst;
?? Grafisch.
Bovenstaande presentatievormen kunnen verschillende verschijningsvormen aannemen. Een
vocale presentatievorm kan bestaan uit geluiden of gesproken tekst. Tekst bestaat uit cijfers en
letters, al dan niet weergegeven door bijvoorbeeld een tabel. De grootste verscheidenheid aan
verschijningsvormen komt voor bij de grafische presentatievorm. Op de volgende pagina zijn
enkele mogelijkheden aangegeven:

14

aantal

a) Grafiek met kolommen (histogram). Deze vorm wordt gebruikt als waarden over
verschillende categorieën (in onderstaande grafiek de leeftijd) worden vergeleken.
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b) Grafiek met lijnen. Deze vorm wordt gebruikt als er trend aangegeven wordt over een
bepaalde tijdsperiode.
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c) Taartdiagrammen. Deze vorm wordt gebruikt als het aandeel van een waarde ten opzichte
van het geheel wordt weergegeven.
Aandeel mannen en vrouwen

man
vrouw

De vorm van de presentatie is afhankelijk van het soort data. Het softwarepakket zal worden
geraadpleegd na een rit of misschien na een aantal ritten. De grootheden worden dus
gepresenteerd over een bepaalde periode (de rit of een aantal ritten samen) dit in tegenstelling tot
de informatie op de interface, welke ook momentaan gegeven kan worden. Daarnaast zal door
sommige doelgroepen het softwarepakket ook worden gebruikt om een vergelijking tussen
personen te kunnen maken. Ook hiervoor is grafische weergave de meest geschikte vorm.
Daarom zal een grafische weergave van de informatie de meest geschikte presentatievorm zijn
binnen het softwarepakket.
Scutcliffe (1995) geeft enkele richtlijnen bij het gebruik van grafische vormen:
?? Als de datawaarden gerelateerd zijn aan tijd, zijn lijngrafieken de geschiktste manier van
weergeven.
?? Voor verdelingen rond een gemiddelde, wordt het gebruik van lijngrafieken aangeraden.
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?? Voor clusteringen van individuele maatregelen, kan het beste een scatter-plot worden
gebruikt.
?? Voor percentageverdelingen zijn taartdiagrammen effectief.
?? Om verschillen en samenhangen te vergelijken en er is geen dimensie, kunnen histogrammen
(kolomgrafiek) gebruikt worden.
Wanneer informatie op een grafische wijze kan worden weergegeven is het ook mogelijk deze
informatie in een tabel weer te geven. De grafische wijze heeft zoals gezegd de voorkeur boven
de tabel omdat het verloop en de verschillen duidelijker zichtbaar zijn. Aangezien de uitkomsten
van het softwarepakket waarschijn lijk echter ook voor andere doeleinden (bv.
wagenparkmanagement) zullen worden gebruikt verdient het aanbeveling de gebruiker de
mogelijkheid te bieden de berekende waarde ook als getal in tabelvorm op te vragen, zodat deze
waarden met bijvoorbeeld Excel verder bewerkt kunnen worden.

2.3

De enquête

Op basis van de literatuurstudie is een enquête opgesteld, die als basis dient voor de
interviewenquêtes die onder de verschillende doelgroepen zijn afgenomen. De totale enquête
bestaat uit een inleidende pagina met daarin beschreven het doel van de enquête, de lijst met
vragen die door de enquêteur worden gesteld en de bijbehorende antwoordmogelijkheden, en een
toelichting op de antwoordmogelijkheden, die vooraf aan de geënquêteerde persoon wordt
gegeven. Deze drie onderdelen zijn allen in Bijlage 2 opgenomen.
Met behulp van de enquête wordt de mening van de contactpersonen binnen de vier doelgroepen
geïnventariseerd met betrekking tot de volgende punten:
?? Hoe wordt het ter beschikking hebben van de “Modern Drive”-apparatuur ervaren, d.w.z.
prettig en/of praktisch?
?? Welke en hoeveel informatie dient ter beschikking te zijn op de interface (d.w.z brandstof,
rijstijl, CO2 -uitstoot en afstand)?
?? In welke eenheid dient deze informatie te worden gepresenteerd?
?? Wanneer dient deze informatie gepresenteerd te worden?
?? Over welke periode dient deze informatie gepresenteerd te worden?
?? In welke vorm dient deze informatie gepresenteerd te worden?
?? Welke en hoeveel informatie dient gepresenteerd te worden door het softwarepakket (d.w.z
brandstof, rijstijl, CO2 -uitstoot en afstand)?
?? Is een vergelijking tussen personen of ritten met betrekking tot deze informatie gewenst?
?? In welke eenheid dient deze informatie te worden gepresenteerd?
?? Over welke periode dient deze informatie gepresenteerd te worden?
?? In welke vorm dient deze informatie gepresenteerd te worden?
2.4

Werving en selectie van contactpersonen

De werving en selectie van contactpersonen is uitgevoerd door het VVCR op basis van criteria
die waren opgesteld door de Universiteit Twente. Het VVCR heeft bij de werving van personen
zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij reeds lopende projecten en bestaande contacten.
De selectie van personen heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende criteria:
?? Voortgezette rijopleidingen: minimaal 4, liefst alle instructeurs van het VVCR, die betrokken
zijn bij de cursus “ Het Nieuwe Rijden” en na inbouw van de apparatuur met de apparatuur
gaan werken.
16

?? Basisrijopleidingen: bij voorkeur rij-instructeurs van rijscholen die ook bereid zijn deel te
nemen aan de veldevaluatie. Benodigd zijn 5-10 instructeurs met wie interviews kunnen
worden afgenomen. Daarnaast 10 andere instructeurs die deelnemen aan de paneldiscussie,
waarin gezamenlijk de specificaties worden besproken. De geselecteerde rijscholen zijn (bij
voorkeur) gesitueerd in het oosten van het land (Twente).
?? Particuliere automobilisten: minimaal 48 particulieren die deel nemen aan de cursus “Het
Nieuwe Rijden”, waarna aansluitend een paneldiscussie zal worden gehouden met de
deelnemers van die dag. Binnen deze groep van deelnemers dient een zekere spreiding in
leeftijd en rijervaring te bestaan.
?? Wagenparken met de subdoelgroepen zakelijke rijders, servicebedrijven, koeriersdiensten en
leasebedrijven: minimaal 3 bedrijven per subgroep en bij voorkeur bedrijven die ook bereid
zijn deel te nemen aan de veldevaluatie. Het wagenpark van deze bedrijven moet uit
minimaal 6 auto’s bestaan, met bij voorkeur een vaste bestuurder per auto. De geselecteerde
bedrijven zijn (bij voorkeur) gesitueerd in het oosten van het land (Twente).
In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de geselecteerde bedrijven en geënquêteerde
personen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het minimum aantal deelnemende particuliere
automobilisten niet is gehaald in verband met te weinig deelnemers aan de cursus “Het Nieuwe
Rijden” binnen de enquêteer-periode. Het aantal deelnemende particulieren bedroeg 31.
2.5

Afnemen enquêtes en paneldiscussies

Vrijwel alle enquêtes zijn face-to-face afgenomen (interviewenquêtes) op een van tevoren
afgesproken datum, tijdstip en locatie. Vanwege de soms aanzienlijke geografische spreiding van
bedrijven/contactpersonen in Nederland, zijn de vier laatste enquêtes telefonisch afgenomen. Het
betrof de enquêtes met betrekking tot de doelgroep wagenparken. Ook bij deze telefonische
enquêtes zijn de datum en het tijdstip van de enquête van tevoren afgesproken. De
contactpersonen kregen enkele dagen voor de telefonische enquête een drietal documenten per
email toegestuurd, te weten een korte inleiding bij het project en de te verwachten vragen, een
toelichting op de antwoordmogelijkheden en vraag 1 van de vragenlijst, die zij ingevuld dienden
te retourneren. Het enthousiasme waarmee de vier wagenparkbeheerders de vragen
beantwoordden en het soort antwoorden dat zij gaven maakten geen verschil met het
enthousiasme en het soort antwoorden van de deelnemers aan de interviewenquêtes. Tijdens de
interview- en telefonische enquêtes zijn de antwoorden van de contactpersonen door de enquêteur
ingevuld/aangekruist op de vragenlijsten.
De paneldiscussies met particuliere automobilisten zijn bij het VVCR in Rijssen gehouden, na
afloop van de cursus “Het Nieuwe Rijden”. De paneldiscussie met instructeurs van de
basisrijopleiding vond in Eindhoven plaats. Bij alle paneldiscussies waren twee enquêteurs
aanwezig. Eén van de enquêteurs leidde het onderzoek in en stelde de vragen, hierbij
gebruikmakend van powerpointsheets. De andere enquêteur noteerde de antwoorden, waarover de
meeste overeenstemming bestond. Vraag 1 van de vragenlijst (over de waardering voor het
systeem) heeft iedere deelnemer aan de paneldiscussie zelf ingevuld.

2.6

Data-analyse

Alle antwoorden van de geënquêteerde personen zijn met behulp van de computer geanalyseerd
om een totaalbeeld te krijgen van de meningen over de te ontwikkelen “Modern Drive”apparatuur, bestaande uit de boordcomputer en het softwarepakket. Op basis van deze meningen
zijn de specificaties voor de apparatuur opgesteld.
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Hieronder wordt de data-analyse binnen de specificatiefase nader toegelicht. Aan bod komen het
maken van de data-matrix, het gebruikte computerprogramma, de opgevraagde output en de
prettig-praktisch schaal.
2.6.1 Data-matrix
De verkregen gegevens op de ingevulde vragenlijsten bestaan hoofdzakelijk uit aangekruiste
antwoordmogelijkheden op de vragen. Om een geautomatiseerde verwerking van deze gegevens
mogelijk te maken, worden de antwoorden weergegeven door getallen, bijvoorbeeld ‘ja’ = 1 en
‘nee’ = 2 of ‘brandstofverbruik’ = 1, ‘CO2 -uitstoot’ = 2, etc. Deze geta llen vormen de data. De
inhoud van de computerfile die deze data bevat, wordt de data -matrix genoemd. De data-matrix
behorende bij dit project komt overeen met een rechthoek van getallen, waarbij elke rij de
gegevens van een geënquêteerd persoon bevat, elke kolom de gegevens van een variabele (een
vraag uit de vragenlijst) en elk snijpunt van rij i met kolom j de observatie (het antwoord) van
persoon i op variabele j. Om de vragenlijst en de data-matrix in elkaar te kunnen vertalen, is een
codeboek gemaakt. In dit codeboek is gespecificeerd welke variabelen in de data-matrix zijn
vastgelegd, welke categorieën (antwoordmogelijkheden) per variabele onderscheiden worden en
met welke getallen (codes) deze antwoorden corresponderen.
De geënquêteerde personen konden in de enquête ook antwoordmogelijkheden toevoegen. Deze
antwoordmogelijkheden zijn gecodeerd als zijnde de categorie ‘anders, nl. …’. De antwoorden bij
deze categorie zijn naderhand geïnventariseerd, zodat veel genoemde, dezelfde antwoorden een
eigen code hebben gekregen.
Algemene opmerkingen over bijvoorbeeld de boordcomputer en het softwarepakket zijn als
tekstvariabelen in de computer ingevoerd.
2.6.2 SPSS
Er is een aantal computerprogramma’s geschikt voor het uitvoeren van data-analyses. Binnen dit
onderzoek is het statistische softwarepakket SPSS gebruikt. SPSS is van oudsher één van de
meest gebruikte statistische programma’s vanwege het grote bedieningsgemak. Daarnaast
beschikt SPSS over een keur aan mogelijkheden, zoals het weergeven van frequentietabellen, het
uitvoeren van een groot aantal statistische toetsen en het presenteren van gegevens in
bijvoorbeeld grafieken en taartdiagrammen.
2.6.3 Output
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen, zijn binnen SPSS frequentietabellen
opgevraagd. Deze frequentietabellen geven per enquêtevraag het aantal keer dat een bepaald
antwoord gegeven is weer. Ook wordt het bijbehorende percentage weergegeven, zodat snel een
beeld verkregen kan worden van de verdeling van de antwoorden over de geënquêteerde
personen. De frequentietabellen zijn opgesteld voor alle onderscheiden doelgroepen en zijn te
vinden in Bijlage 4. Een specifiek aandachtspunt in de analyse was de vraag of doelgroepen
konden worden samengevoegd omdat zij dezelfde eisen stelden aan de apparatuur en daarom
geen eigen interface nodig hadden. Hierbij is specifiek gekeken naar de overeenkomsten in de
eisen van de instructeurs voor de voortgezette rijopleidingen en de basisrijopleidingen en naar die
van de verschillende wagenparktypen.
De antwoorden met betrekking tot de gewenste soorten informatie en de gewenste eenheden per
soort informatie zijn verduidelijkt door naast frequentietabellen ook taartdiagrammen te
presenteren (Zie Bijlage 4).
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2.6.4 De prettig-praktisch schaal
Een enigszins afwijkende vraag uit de vragenlijst voor wat betreft de verwerking van de
antwoorden, is vraag 1. Bij deze vraag wordt de geënquêteerde personen gevraagd naar hun
waardering voor de apparatuur. Deze waardering wordt verkregen door middel van een
semantische differentiaal. Deze semantische differentiaal bestaat uit een negental
beoordelingsschalen met aan de uiteinden twee adjectieven die samen een tegenstelling vormen,
zoals goed – slecht en nuttig – zinloos [Van der Laan et al., 1997]. De geënquêteerde personen
hebben per beoordelingsschaal een kruisje gezet in een van de vijf hokjes. De meest linker- en
rechterkolom komen overeen met ‘ik vind de term perfect van toepassing’, de middelste kolom
komt overeen met ‘ik heb er geen uitgesproken mening over’ en de overige twee kolommen
komen overeen met ‘ik vind de term in zekere mate van toepassing’.
2
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De antwoorden zijn op een schaal van –2 tot en met 2 met elkaar vergeleken, waarbij onderscheid
is gemaakt naar een totaalantwoord met betrekking tot de waardering ‘prettig’ en met betrekking
tot de waardering ‘praktisch’ (zie hierboven). In Bijlage 4 zijn per onderscheiden doelgroep de
antwoorden op de prettig-praktisch schaal te vinden.

2.7

Vaststellen specificaties

Op basis van de meningen over de te ontwikkelen “Modern Drive”-apparatuur zijn specificaties
voor de boordcomputer en het softwarepakket vastgesteld.
Per onderscheiden (sub)doelgroep is gekeken naar de verdeling van de antwoorden op de
enquêtevragen aan de hand van de frequentietabellen. De meerderheid voor een bepaald antwoord
bij elke vraag dient als basis voor de betreffende specificatie -eis. Wanneer er geen duidelijke
meerderheid aanwezig was, is dit bij de specificaties vermeld.
Naast ‘algemene’ antwoorden met betrekking tot bijvoorbeeld de presentatievorm van de
informatie, zijn er ook ‘specifieke’ antwoorden geïnventariseerd met behulp van zogenaamde
antwoordbomen. Deze antwoordbomen beginnen bij de meest gewenste eenheden per soort
informatie (stammen) en geven de bijbehorende antwoorden op de vervolgvragen weer, die onder
andere betrekking hebben op de periode waarover en de vorm waarin de betreffende eenheden
gepresenteerd dienen te worden (takken). Er is bewust gekozen voor het maken van dit
onderscheid tussen ‘algemene’ en ‘specifieke’ antwoorden, zodat de “keten-structuur” binnen de
vragenlijst niet verloren gaat bij het vaststellen van de specificaties. De antwoorden op de
vervolgvragen hangen namelijk sterk samen met de gekozen eenheden per soort informatie.
19

Wanneer de ‘algemene’ antwoorden sterk afwijken van de ‘specifieke’ antwoorden, dienen de
‘specifieke’ antwoorden als basis voor de betreffende specificaties. In het volgende hoofdstuk –
hoofdstuk 3 – worden de specificaties voor de boordcomputer en het softwarepakket per
onderscheiden (sub)doelgroep weergegeven.
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3.

Specificaties

Op basis van afgenomen enquêtes en paneldiscussies zijn specificaties voor de “Modern drive”apparatuur vastgesteld, die de wensen van de verschillende (sub)doelgroepen weergeven. In dit
hoofdstuk zal per (sub)doelgroep de vastgestelde specificatie worden gepresenteerd. Ook zullen
een aantal algemene specificaties en wensen aan bod komen. Na het vaststellen van de
specificaties per (sub)doelgroep is geïnventariseerd in hoeverre de specificaties van de (sub)
doelgroepen overeenstemming vertoonden en is vanuit kostenoogpunt de mogelijkheid dat
meerdere (sub)doelgroepen gebruik maken van dezelfde interface en/of softwarepakket
onderzocht. De specificaties van de verschillende te fabriceren interfaces en softwarepakketten
zullen aan het eind van dit hoofdstuk worden gepresenteerd.
Voorafgaand aan de presentatie van de vastgestelde specificaties zal de geuite waardering van de
apparatuur door de verschillende doelgroepen onder de loep worden genomen.

3.1

Waardering van de apparatuur

Aan de hand van de antwoorden op vraag 1 van de vragenlijst is geïnventariseerd wat de
verschillende doelgroepen vinden van een boordcomputer die kan helpen om zuiniger te rijden.
De waardering voor het systeem is opgedeeld in ‘prettig’ en ‘praktisch’, die beide een waarde
tussen –2 en 2 kunnen aannemen. Een waarde van –2 betekent dat men een dergelijk systeem
helemaal niet als prettig of praktisch ervaart. Een waarde van rond de 0 geeft aan dat men er geen
uitgesproken mening over heeft. Een waarde van 2 betekent juist dat men een dergelijk systeem
als heel erg prettig of praktisch ervaart. Onderstaande figuur geeft per doelgroep aan wat de
waarden van ‘prettig’ en ‘praktisch’ zijn.
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Geen van de waarden is negatief, wat aangeeft dat alle doelgroepen een boordcomputer die kan
helpen om zuiniger te rijden in zekere mate als prettig en praktisch ervaren. Opvallend is dat alle
doelgroepen de boordcomputer meer praktisch dan prettig vinden. Met name instructeurs van de
voortgezette en basisrijopleiding en wagenparkbeheerders van koeriersdiensten zien het
praktische nut van een boordcomputer in. Particuliere automobilisten en wagenparkbeheerders
ervaren een boordcomputer niet als iets heel prettigs in de auto.
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3.2

Specificaties per doelgroep

De vastgestelde specificaties zullen hieronder per subdoelgroep worden gepresenteerd. De
specificaties bevatten achtereenvolgens de wensen met betrekking tot:
?? Welke en hoeveel informatie er ter beschikking dient te zijn op de interface (d.w.z. brandstof,
rijstijl, CO2 -uitstoot en afstand);
?? In welke eenheid, wanneer, over welke periode en in welke vorm deze informatie
gepresenteerd dient te worden;
?? Welke en hoeveel informatie gepresenteerd dient te worden door het softwarepakket;
?? Of een vergelijking tussen personen of ritten met betrekking tot deze informatie gewenst is;
?? In welke eenheid, over welke periode en in welke vorm deze informatie gepresenteerd dient
te worden.
3.2.1

Instructeurs voortgezette rijopleiding (doelgroep A)

Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor instructeurs van de
voortgezette rijopleiding wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij brandstofverbruik en CO2 -uitstoot tegelijkertijd op de interface gepresenteerd worden;
?? De interface dient klein en verdraaibaar te zijn, voor beide cursisten van de cursus “Het
nieuwe rijden” goed zichtbaar (bv. een aan de voorruit te bevestigen systeem);
?? Het beeldscherm dient permanent aan te staan.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en liters (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient zowel continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden,
alsmede gemiddeld respectievelijk totaal over een rit aan het einde van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden;
?? Informatie m.b.t. de eenheid liters/100 km dient om te schakelen naar de eenheid liters/uur
wanneer de auto stil staat.
?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd. Welke eenheid
is niet onverdeeld, maar gebaseerd op de specificaties m.b.t. het softwarepakket is gekozen
voor gram CO2 /km;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten snelheid;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden
(gebruikers verwachten dat de boordcomputer de snelhe id exacter weergeeft dan de analoge
snelheidsmeter in het dashboard);
?? Indien er geen toerenteller in de auto aanwezig is (deze zijn momenteel wel aanwezig in alle
VVCR-auto’s), dient deze informatie door de boordcomputer te worden gegeven. Daarom
moet ook een optie worden opgenomen waarbij het toerental wordt gepresenteerd. Deze
informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers tot lege tank;
22

?? Deze informatie dient momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden op het moment dat
het door de bestuurder gewenst is (opvraag-functie);
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor instructeurs van de
voortgezette rijopleiding wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen en
tussen ritten;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
?? De informatie m.b.t. brandstof verbruik dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km, liters en effectieve besparing* ;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde respectievelijk totaal over een
rit;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij het gemiddelde
verbruik van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is
aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten gram
CO2 /km;
?? Deze informatie dient gemiddeld over een rit te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de gemiddelde
uitstoot van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is aan
te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 4 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te snelle versnellingen, aantal te harde vaartverminderingen en de tijd dat in een
bepaalde versnelling gereden is;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit te worden
weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. De informatie m.b.t. de tijd dat in een
bepaalde versnelling gereden is kan ook in een taartdiagram worden weergegeven. Een extra
optie waarbij de gemiddelden respectievelijk totalen van een aantal ritten in grafiekvorm
worden weergegeven (verloop over de ritten) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is aan
te bevelen.
*

d.w.z. (daadwerkelijke verbruik – minimaal mogelijke verbruik voor die auto) gedeeld door (gemiddelde
verbruik voor die auto – minimaal mogelijke verbruik voor die auto)
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3.2.2 Instructeurs basisrijopleiding (doelgroep B)
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor instructeurs van de
basisrijopleiding wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over 3 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik, rijstijl en afstand;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij slechts 1 informatiesoort op de interface gepresenteerd wordt;
?? Daarnaast moet de optie geboden worden dat alle gewenste soorten informatie tegelijkertijd
(op 1 scherm) gepresenteerd worden;
?? De interface dient verdraaibaar en verlicht te zijn, voor zowel de cursist als de instructeur goed
zichtbaar (bv. een aan de voorruit te bevestigen systeem);
?? De boordcomputer moet gegevens blijven wegschrijven, wanneer de motorstroom (per
ongeluk) uitvalt;
?? Daarnaast moet de boordcomputer niet te gemakkelijk te resetten zijn;
?? De mogelijkheid moet geboden worden het beeldscherm uit te kunnen zetten.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? Deze informatie dient zowel continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden,
alsmede gemiddeld over een rit aan het einde van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 4 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te lange perioden stationair (sinds begin rit), acceleratie en aantal te harde
vaartverminderingen (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient zowel continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden,
alsmede gemiddeld respectievelijk totaal over een rit aan het einde van de betreffende rit;
?? Indien er geen toerenteller in de auto aanwezig is, dient deze informatie door de
boordcomputer te worden gegeven. Daarom moet ook een optie worden opgenomen waarbij
het toerental wordt gepresenteerd. Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit
gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient totaal over een rit aan het einde van de betreffende rit gepresenteerd te
worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor instructeurs van de
basisrijopleiding wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over 3 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen,
tussen auto's en tussen ritten;
?? Het softwarepakket moet duidelijk, simpel en overzichtelijk in elkaar zitten;
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?? De optie moet geboden worden meerdere soorten informatie in 1 grafiek (met verloop in de
tijd of met verloop over de ritten) te presenteren.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij het gemiddelde
verbruik van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is
aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te te lange perioden stationair en acceleratie;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit te worden
weergegeven;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij de gemiddelden respectievelijk totalen van een aantal ritten in grafiekvorm
worden weergegeven (verloop over de ritten) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is aan
te bevelen.
3.2.3 Particuliere automobilisten (doelgroep C)
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor particuliere automobilisten
wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over 3 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik, rijstijl en afstand;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen;
?? Er dient maar 1 informatiesoort tegelijk op de interface gepresenteerd te worden;
?? De interface wordt bij voorkeur geïntegreerd in het dashboard;
?? De mogelijkheid moet geboden worden het beeldscherm uit te kunnen zetten.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben deze informatie continu en momentaan tijdens een
rit gepresenteerd te krijgen of momentaan tijdens een rit op het moment dat het door de
bestuurder gewenst is (opvraag-functie); Daarnaast dient de informatie gemiddeld over een rit
aan het einde van de betreffende rit gepresenteerd te worden;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben de informatie digitaal als getal gepresenteerd te
krijgen of analoog met ondersteuning van kleuren;
?? Een extra optie kan zijn het handmatig invoeren van een literprijs, zodat ook de kosten m.b.t.
brandstofverbruik inzichtelijk gemaakt kunnen worden op de interface.
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?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten aantal te
lange perioden stationair (sinds begin rit), schakelmoment* en wel/niet zuinig;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? Indien er geen toerenteller in de auto aanwezig is, dient deze informatie door de
boordcomputer te worden gegeven. Daarom moet ook een optie worden opgenomen waarbij
het toerental wordt gepresenteerd. Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit
gepresenteerd te worden;
?? De informatie m.b.t. het aantal te lange perioden stationair dient digitaal als getal
gepresenteerd te worden. De informatie m.b.t. het schakelmoment en wel/niet zuinig rijden
dient met een status display gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers tot lege tank;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor particuliere automobilisten
wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over 2 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik en rijstijl;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen ritten of zelf
aan te geven perioden;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij het gemiddelde verbruik van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm
wordt weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 6 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te snelle versnellingen, deceleratie, acceleratie, aantal te harde vaartverminderingen en
variatie in snelheid;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij de gemiddelden respectievelijk totalen van een aantal ritten of perioden in
grafiekvorm worden weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.

*

d.w.z. een signaal (geluid of lampje) dat aangeeft wanneer het gunstig is om naar de volgende versnelling
door te schakelen
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3.2.4 Wagenparkbeheerders leasebedrijven (doelgroep D)
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor wagenparkbeheerders van
leasebedrijven wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij brandstofverbruik standaard op de interface gepresenteerd dient te worden;
?? Er dient maar 1 informatiesoort tegelijk op de interface gepresenteerd te worden;
?? De mogelijkheid moet geboden worden het beeldscherm uit te kunnen zetten.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben deze informatie continu en momentaan tijdens een
rit gepresenteerd te krijgen of momentaan tijdens een rit op het moment dat het door de
bestuurder gewenst is (opvraag-functie);
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten gram
CO2 /km en wel/niet schoon;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben deze informatie continu en momentaan tijdens een
rit gepresenteerd te krijgen of momentaan tijdens een rit op het moment dat het door de
bestuurder gewenst is (opvraag-functie);
?? De informatie m.b.t. gram CO2 /km dient digitaal als getal gepresenteerd te worden. De
informatie m.b.t. het wel/niet schoon rijden dient met een status display gepresenteerd te
worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, waarvan in ieder
geval aantal te snelle versnellingen (sinds begin rit). Welke tweede eenheid is niet onverdeeld,
maar gebaseerd op de specificaties m.b.t. het softwarepakket is gekozen voor aantal te harde
vaartverminderingen (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal of met een status display gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers (sinds begin rit) en aantal kilometers tot lege tank;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor wagenparkbeheerders van
leasebedrijven wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen,
tussen auto's en tussen ritten of zelf aan te geven perioden;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
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?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, waarvan
in ieder geval km/100 liter. Welke tweede eenheid is niet onverdeeld, maar gebaseerd op de
specificaties m.b.t. het in-car systeem is gekozen voor liters/100 km;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij het gemiddelde verbruik van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm
wordt weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd. Welke eenheid
is niet onverdeeld, maar gebaseerd op de specificaties m.b.t. het in-car systeem is gekozen
voor gram CO2 /km;
?? Deze informatie dient gemiddeld over een zelf aan te geven periode, zoals een dag, week,
maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de gemiddelde
uitstoot van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten of perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, waarvan in ieder
geval aantal te harde vaartverminderingen. Welke tweede eenheid is niet onverdeeld, maar
gebaseerd op de specificaties m.b.t. het in-car systeem is gekozen voor aantal te snelle
versnellingen;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit en over een zelf te bepalen periode, zoals een dag,
week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totalen van
een aantal ritten of perioden in grafiekvorm worden weergegeven (verloop over de ritten of
perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit en over een zelf te bepalen periode, zoals een dag,
week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten of perioden) is aan te bevelen.

3.2.5 Wagenparkbeheerders zakelijke rijders (doelgroep E)
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor wagenparkbeheerders van
zakelijke rijders wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over 2 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik en rijstijl;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatie soorten te switchen;
?? Er dient maar 1 informatiesoort tegelijk op de interface gepresenteerd te worden;
?? Het beeldscherm dient permanent aan te staan.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten 1
: ... km;
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?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden, alsmede
gemiddeld over een rit na afloop van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten aantal te
snelle versnellingen (sinds begin rit) en aantal te harde vaartverminderingen (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal of met een geluidssignaal gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor wagenparkbeheerders van
zakelijke rijders wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over 3 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen en
tussen ritten of zelf aan te geven perioden;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel;
?? Er lijkt geen belangstelling te bestaan voor een apart softwarepakket voor de zakelijk rijders
zelf.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten 1
: ...;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een zelf te bepalen
periode, zoals een dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij het gemiddelde verbruik van een aantal perioden in grafiekvorm wordt
weergegeven (verloop over de perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te harde vaartverminderingen en aantal te snelle versnellingen;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 scherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totalen van
een aantal ritten of perioden in grafiekvorm worden weergegeven (verloop over de ritten of
perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit en over een zelf te bepalen periode, zoals een dag,
week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten perioden is aan te bevelen.
3.2.6

Wagenparkbeheerders servicebedrijven (doelgroep F)

Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor wagenparkbeheerders van
servicebedrijven wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
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?? De interface dient informatie te verschaffen over 2 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik en rijstijl;
?? Beide informatiesoorten dienen tegelijkertijd op de interface gepresenteerd te worden;
?? De mogelijkheid moet geboden worden het beeldscherm uit te kunnen zetten.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben deze informatie continu en momentaan tijdens een
rit gepresenteerd te krijgen of momentaan tijdens een rit op het moment dat het door de
bestuurder gewenst is (opvraag-functie). Daarnaast dient de informatie als gemiddelde over
een rit na afloop van de betreffende rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
schakelmoment* , aantal te snelle versnellingen (sinds begin rit) en wel/niet zuinig;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie m.b.t. het schakelmoment en het aantal te snelle versnellingen dient met een
geluidssignaal gepresenteerd te worden. De informatie m.b.t. het wel/niet zuinig rijden dient
met een status display gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor wagenparkbeheerders van
servicebedrijven wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over 1 soort informatie, te weten
brandstofverbruik;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen,
tussen auto's en tussen ritten of zelf aan te geven perioden;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel;
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij het gemiddelde
verbruik van een aantal ritten of perioden in grafie kvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten of perioden) is aan te bevelen.
3.2.7 Wagenparkbeheerders koeriersdiensten (doelgroep G)
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer bestemd voor wagenparkbeheerders van
koeriersdiensten wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over 2 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik en rijstijl;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij slechts 1 informatiesoort op de interface gepresenteerd wordt;
*

d.w.z. een signaal (geluid of lampje) dat aangeeft wanneer het gunstig is om naar de volgende versnelling
door te schakelen
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?? Daarnaast moet de optie geboden worden dat alle gewenste soorten informatie tegelijkertijd
(op 1 scherm) gepresenteerd worden;
?? De interface wordt bij voorkeur geïntegreerd in het dashboard;
?? Het beeldscherm dient permanent aan te staan.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden, alsmede
gemiddeld over een rit na afloop van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd. Welke eenheden is
niet onverdeeld, maar gebaseerd op de specificaties m.b.t. het softwarepakket is gekozen voor
aantal te lange perioden stationair (sinds begin rit), aantal te harde vaartverminderingen (sinds
begin rit) en aantal te snelle versnellingen (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient met een status display of met een geluidssignaal gepresenteerd te worden.
Er is belangstelling voor een softwarepakket, waarmee de data die opgeslagen worden tijdens het
rijden nader kunnen worden geanalyseerd.
Met betrekking tot het bijbehorende softwarepakket bestemd voor wagenparkbeheerders van
koeriersdiensten wordt aangeraden deze als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over 3 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen,
tussen auto's en tussen ritten of zelf aan te geven perioden;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en effectieve besparing* ;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij het gemiddelde verbruik van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm
wordt weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten aantal te
lange perioden stationair, aantal te harde vaartverminderingen en aantal te snelle
versnellingen;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit en over een zelf te bepalen periode, zoals een dag,
week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totalen van
een aantal ritten of perioden in grafiekvorm worden weergegeven (verloop over de ritten of
perioden) is aan te bevelen.
*

d.w.z. (daadwerkelijke verbruik – minimaal mogelijke verbruik voor die auto) gedeeld door (gemiddelde
verbruik voor die auto – minimaal mogelijke verbruik voor die auto)
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?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit en over een zelf te bepalen periode, zoals een dag,
week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten perioden) is aan te bevelen.
3.2.8 Algemene specificaties en aanbevelingen
Over het algemeen geven de doelgroepen aan dat:
?? De “Modern Drive”-apparatuur geschikt moet zijn voor voertuigen die op LPG, diesel of
benzine rijden (met name belangrijk voor de doelgroep wagenparkbeheerders);
?? Alle gegevens, zowel op de boordcomputer als in het softwarepakket, in 1 decimaal
nauwkeurig gepresenteerd dienen te worden.
Met betrekking tot de boordcomputer kunnen de volgende algemene specificaties en
aanbevelingen gegeven worden:
?? Doelgroepen A en B – de instructeurs van de voortgezette en basisrijopleiding – willen een
los, zelf te plaatsen boordcomputer, die bij voorkeur aan de voorruit of op het dashboard te
bevestigen is. De overige doelgroepen geven de voorkeur aan een in het dashboard
geïntegreerde boordcomputer;
?? Vrijwel alle doelgroepen hebben aangegeven dat zij geen dubbele informatie op de
boordcomputer wensen (met als uitzondering informatie m.b.t. snelheid, aangezien gebruikers
verwachten dat de boordcomputer de snelheid exacter weergeeft dan de snelheidsmeter in het
dashboard). Indien er geen toerenteller in de auto aanwezig is, geven in specifiek de
doelgroepen A, B en C – de instructeurs van de voortgezette en basisrijopleiding plus de
particuliere automobilisten – aan dat deze informatie door de boordcomputer gegeven moet
worden;
?? Met name wagenparkbeheerders hebben aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een
boordcomputer die gecombineerd wordt met een route-navigatiesysteem.
Met betrekking tot het softwarepakket kunnen de volgende algemene specificaties en
aanbevelingen gegeven worden:
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel (in specifiek
aangegeven door de instructeurs van de voortgezette rijopleiding (doelgroep A), de
particuliere automobilisten (doelgroep C) en de wagenparkbeheerders van leasebedrijven,
zakelijke rijders en koeriersdiensten (doelgroep D, E en G);
?? Het softwarepakket moet de mogelijkheid bieden meerdere soorten informatie in 1 grafiek
weer te geven (met name belangrijk voor doelgroep B, de instructeurs van de
basisrijopleiding);
?? Vanuit de doelgroepen A, C, E en F – de instructeurs van de voortgezette rijopleiding, de
particuliere automobilisten en de wagenparkbeheerders van zakelijke rijders en
servicebedrijven – is enkele malen naar voren gekomen dat een systeem waarbij de gegevens
automatisch ingelezen worden (bijvoorbeeld radiografisch of via GSM) de voorkeur heeft
boven een chipkaart-systeem. Enkele respondenten hebben hierbij aangegeven dat ze alleen
behoefte hebben aan een softwarepakket, wanneer de gegevens automatisch ingelezen
worden.
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3.3
Overeenkomsten in specificaties
Bovenstaande specificaties per doelgroep zijn met elkaar vergeleken om na te gaan in hoeverre de
wensen van verschillende doelgroepen ten aanzien van de boordcomputer en het softwarepakket
overeenkomsten vertonen. Relatief veel overeenkomsten in specificaties maken het – mede uit
kostenoogpunt – gewenst om voor de betreffende doelgroepen tezamen een boordcomputer of
softwarepakket te ontwikkelen. Hieronder wordt nader ingegaan op het ‘bundelen’ van
doelgroepen met veel overeenkomstige wensen.
Er zijn drie groepen van doelgroepen te onderscheiden op basis van overeenkomstige
specificaties wat de boordcomputer betreft. Hierbij vormen de doelgroepen E, F en G – de
wagenparkbeheerders van zakelijke rijders, servicebedrijven en koeriersdiensten – één van die
groepen. Opvallend is dat de wensen van doelgroep D – de wagenparkbeheerders van
leasebedrijven – meer overeenkomen met die van doelgroepen A en C – de instructeurs van de
voortgezette rijopleiding en de particuliere automobilisten – dan met die van de overige
wagenparkbeheerders. De doelgroepen A, C en D worden dan ook samengenomen tot één.
Doelgroep B tenslotte – de instructeurs van de basisrijopleiding – onderscheidt zich in de wensen
ten aanzien van de boordcomputer relatief veel van de andere doelgroepen, waardoor deze
doelgroep ‘an sich’ beschouwd wordt. Samenvattend worden dus voor de doelgroepen E, F en G
tezamen, voor de doelgroepen A, C en D tezamen en voor de doelgroep B boordcomputers
gefabriceerd. De bijbehorende specificaties zijn in de volgende paragraaf weergegeven.
Ook wat het softwarepakket betreft zijn op basis van overeenkomstige specificaties drie groepen
van doelgroepen te onderscheiden. Hierbij is het opvallend dat doelgroep F – de
wagenparkbeheerders van servicebedrijven – alleen informatie over het brandstofverbruik in het
softwarepakket gepresenteerd wil hebben. Met deze wens onderscheidt deze doelgroep zich
relatief veel van de overige wagenparkbeheerders. Aangezien doelgroep C – de particuliere
automobilisten – naast brandstofverbruik als aanvullende informatie rijstijl in het softwarepakket
wenst, terwijl de overige doelgroepen drie of vier soorten informatie wensen, worden de
doelgroepen F en C dan ook samengenomen tot één groep. De doelgroepen D, E en G – de
wagenparkbeheerders van leasebedrijven, zakelijke rijders en koeriersdiensten – vormen vanwege
de relatief grote overeenkomst in de antwoorden ook één van de groepen. De derde groep wordt
gevormd door de doelgroepen A en B – de instructeurs van de voortgezette en basisrijopleiding.
Samenvattend worden dus voor de doelgroepen C en F tezamen, de doelgroepen D, E en G
tezamen en voor de doelgroepen A en B tezamen softwarepakketten gefabriceerd. De
bijbehorende specificaties zijn in de volgende paragraaf weergegeven.
3.4

Specificaties van de te fabriceren boordcomputers en softwarepakketten

Hieronder volgen de specificaties van de te fabriceren boordcomputers.
Boordcomputer I: bedoeld voor de doelgroepen E, F en G – de wagenparkbeheerders van
zakelijke rijders, servicebedrijven en koeriersdiensten.
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer wordt aangeraden deze als volgt in te
richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over 2 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik en rijstijl;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij slechts 1 informatiesoort op de interface gepresenteerd wordt;
?? Daarnaast moet de optie geboden worden dat alle gewenste soorten informatie tegelijkertijd
(op 1 scherm) gepresenteerd worden;
?? Wanneer de mogelijkheid ertoe bestaat, zou de interface geïntegreerd moeten worden in het
dashboard;
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?? Het beeldscherm dient uitgezet te kunnen worden.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden, alsmede
gemiddeld over een rit na afloop van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten aantal te
snelle versnellingen (sinds begin rit), aantal te harde vaartverminderingen (sinds begin rit) en
aantal te lange perioden stationair (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? Welke presentatievorm is niet onverdeeld, daarom dient de informatie hetzij digitaal als getal,
hetzij met een geluidssignaal, hetzij met een status display gepresenteerd te worden.
Boordcomputer II: bedoeld voor de doelgroepen A, C en D – de instructeurs van de voortgezette
rijopleiding, de particuliere automobilisten en de wagenparkbeheerders van leasebedrijven.
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer wordt aangeraden deze als volgt in te
richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij brandstofverbruik tezamen met CO2 -uitstoot standaard op de interface gepresenteerd
worden;
?? Wanneer de mogelijkheid ertoe bestaat, zou voor de doelgroepen C en D de interface
geïntegreerd moeten worden in het dashboard. Doelgroep A prefereert een interface die klein,
verdraaibaar en voor beide cursisten van de cursus “Het nieuwe rijden” zichtbaar is (bv. een
aan de voorruit te bevestigen systeem);
?? Het beeldscherm dient uitgezet te kunnen worden.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km, liters (sinds begin rit) en 1 : ...;
?? Deze informatie dient zowel continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden,
alsmede gemiddeld respectievelijk totaal over een rit aan het einde van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden;
?? Informatie m.b.t. de eenheid liters/100 km dient om te schakelen naar de eenheid liters/uur
wanneer de auto stil staat.
?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten gram
CO2 /km;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 4 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te lange perioden stationair (sinds begin rit), aantal te snelle versnellingen (sinds begin
rit) en aantal te harde vaartverminderingen (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? Er moet een optie in de boordcomputer worden opgenomen, waarbij – indien er geen
toerenteller in de auto aanwezig is – het toerental continu en momentaan tijdens een rit
gepresenteerd kan worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
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?? De informatie m.b.t. afstand dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers (sinds begin rit) en aantal kilometers tot lege tank;
?? Deze informatie dient continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
Boordcomputer III: bedoeld voor doelgroep B – de instructeurs van de basisrijopleiding.
Met betrekking tot de interface van de boordcomputer wordt aangeraden deze als volgt in te
richten:
?? De interface dient informatie te verschaffen over 3 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik, rijstijl en afstand;
?? De bestuurders dienen de optie te hebben zelf tussen deze informatiesoorten te switchen,
waarbij slechts 1 informatiesoort op de interface gepresenteerd wordt;
?? Daarnaast moet de optie geboden worden dat alle gewenste soorten informatie tegelijkertijd
(op 1 scherm) gepresenteerd worden;
?? De interface dient verdraaibaar en verlicht te zijn, voor zowel de cursist als de instructeur goed
zichtbaar (bv. een aan de voorruit te bevestigen systeem);
?? De boordcomputer moet gegevens blijven wegschrijven, wanneer de motorstroom (per
ongeluk) uitvalt;
?? Daarnaast moet de boordcomputer niet te gemakkelijk te resetten zijn;
?? De mogelijkheid moet geboden worden het beeldscherm uit te kunnen zetten.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? Deze informatie dient zowel continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden,
alsmede gemiddeld over een rit aan het einde van de betreffende rit;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 5 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te lange perioden stationair (sinds begin rit), acceleratie (pos./neg.) en ter indicatie van
de acceleratie het aantal te snelle versnellingen (sinds begin rit) en het aantal te harde
vaartverminderingen (sinds begin rit);
?? Deze informatie dient zowel continu en momentaan tijdens een rit gepresenteerd te worden,
alsmede gemiddeld respectievelijk totaal over een rit aan het einde van de betreffende rit;
?? Er moet een optie in de boordcomputer worden opgenomen, waarbij – indien er geen
toerenteller in de auto aanwezig is – het toerental continu en momentaan tijdens een rit
gepresenteerd kan worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient totaal over een rit aan het einde van de betreffende rit gepresenteerd te
worden;
?? De informatie dient digitaal als getal gepresenteerd te worden.
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Hieronder volgende specificaties van de softwarepakketten.
Softwarepakket I: bedoeld voor de doelgroepen C en F – de particuliere automobilisten en de
wagenparkbeheerders van servicebedrijven.
Het wordt aangeraden het softwarepakket als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over 2 soorten informatie, te weten
brandstofverbruik en rijstijl;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen ritten of zelf
aan te geven perioden. Voor de wagenparkbeheerders van servicebedrijven is het daarnaast
wenselijk een vergelijking te kunnen maken tussen personen en tussen auto’s;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 2 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km en 1 : ...;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij het gemiddelde verbruik van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm
wordt weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 5 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
variatie in snelheid, acceleratie (pos./neg.) en ter indicatie van de acceleratie het aantal te
snelle versnellingen en het aantal te harde vaartverminderingen;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij de gemiddelden respectievelijk totalen van een aantal ritten of perioden in
grafiekvorm worden weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.
Softwarepakket II: bedoelt voor de doelgroepen D, E en G – de wagenparkbeheerders van
leasebedrijven, zakelijke rijders en koeriersdiensten.
Het wordt aangeraden het softwarepakket als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen,
tussen auto's en tussen ritten of zelf aan te geven perioden;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarde n per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km, 1 : ... en effectieve besparing;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar;
?? De informatie dient als getal en als grafiek met verloop in de tijd gepresenteerd te worden. Een
extra optie waarbij het gemiddelde verbruik van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm
wordt weergegeven (verloop over de ritten of perioden) is aan te bevelen.
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?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten gram
CO2 /km;
?? Deze informatie dient gemiddeld over een zelf aan te geven periode, zoals een dag, week,
maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de gemiddelde
uitstoot van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten of perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 4 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te lange perioden stationair, aantal te snelle versnellingen en aantal te harde
vaartverminderingen;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit en over een zelf te
bepalen periode, zoals een dag, week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totalen van
een aantal ritten of perioden in grafiekvorm worden weergegeven (verloop over de ritten of
perioden) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit en over een zelf te bepalen periode, zoals een dag,
week, maand of jaar, te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten of perioden in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de
ritten of perioden) is aan te bevelen.
Softwarepakket III: bedoeld voor de doelgroepen A en B – de instructeurs van de voortgezette
en basisrijopleiding.
Het is aan te raden het softwarepakket als volgt in te richten:
?? Het softwarepakket dient informatie te verschaffen over alle 4 soorten informatie, d.w.z.
brandstofverbruik, CO2 -uitstoot, rijstijl en afstand;
?? Met het softwarepakket moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen personen,
tussen auto’s en tussen ritten;
?? De door het softwarepakket berekende waarden (bijvoorbeeld de waarden per rit) moeten bij
voorkeur ook nader geanalyseerd kunnen worden met een programma als Excel.
?? De informatie m.b.t. brandstofverbruik dient in 3 eenheden te worden gepresenteerd, te weten
liters/100 km, liters en effectieve besparing;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient gepresenteerd te worden als gemiddelde respectievelijk totaal over een
rit;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij het gemiddelde
verbruik van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is
aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. CO2 -uitstoot dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten gram
CO2 /km;
?? Deze informatie dient gemiddeld over een rit te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de gemiddelde
uitstoot van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is aan
te bevelen.
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?? De informatie m.b.t. rijstijl dient in 6 eenheden te worden gepresenteerd, te weten snelheid,
aantal te lange perioden stationair, acceleratie (pos./neg.) en ter indicatie van de acceleratie het
aantal te snelle versnellingen en het aantal te harde vaartverminderingen en tot slot de tijd dat
in een bepaalde versnelling gereden is;
?? Deze informatie kan tegelijkertijd (binnen 1 beeldscherm) gepresenteerd worden;
?? Deze informatie dient als gemiddelde respectievelijk totaal over een rit te worden
weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. De informatie m.b.t. de tijd dat in een
bepaalde versnelling gereden is kan ook in een taartdiagram worden weergegeven. Een extra
optie waarbij de gemiddelden respectievelijk totalen van een aantal ritten in grafiekvorm
worden weergegeven (verloop over de ritten) is aan te bevelen.
?? De informatie m.b.t. afstand dient in 1 eenheid te worden gepresenteerd, te weten aantal
kilometers;
?? Deze informatie dient als totaal over een rit te worden weergegeven;
?? De informatie dient als getal gepresenteerd te worden. Een extra optie waarbij de totale
afstand van een aantal ritten in grafiekvorm wordt weergegeven (verloop over de ritten) is aan
te bevelen.
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4.

Conclusies

Vanuit de markt en het programma “Het Nieuwe Rijden” is er vraag naar in-car apparatuur, die
het brandstofverbruik, de uitstoot van CO2 -emissies en de rijstijl kan registreren. Uit onderzoek
blijkt echter dat goede in-car apparatuur ontbreekt. Om deze reden is het project Modern Drive
opgestart. Binnen dit project wordt in-car apparatuur ontwikkeld dat aan de behoeftes van de
markt tegemoet komt. Naast de in-car apparatuur wordt ook een bijbehorend softwarepakket
ontwikkeld, waarmee data die tijdens het rijden worden opgeslagen nader kunnen worden
geanalyseerd.
De Universiteit Twente is door Novem gevraagd om specificaties voor de interface van de in-car
apparatuur en voor een bijbehorend softwarepakket op te stellen, de ontworpen apparatuur te
testen en de apparatuur te evalueren met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid. Dit rapport
behandelt de eerste fase van het project – de specificatiefase – waarin specificaties van de in-car
apparatuur en een bijbehorend softwarepakket zijn opgesteld. Deze specificatiefase is toegespitst
op een viertal doelgroepen, te weten:
?? Voortgezette rijopleidingen “Het Nieuwe Rijden” (o.a. het VVCR);
?? Basisrijopleidingen (rijscholen en rij-instructeurs);
?? Particuliere automobilisten;
?? Wagenparken met als subdoelgroepen leasebedrijven, zakelijke rijders, servicebedrijven en
koeriersdiensten.
Middels het afnemen van enquêtes en paneldiscussies bij contactpersonen uit de onderscheiden
doelgroepen zijn de wensen ten aanzien van de boordcomputer en het softwarepakket verzameld.
Belangrijk hierbij waren aspecten zoals welke informatie dient te worden weergegeven en hoe
dient deze informatie gepresenteerd te worden. Alle antwoorden van de geënquêteerde personen
zijn met behulp van het computerprogramma SPSS geanalyseerd. Per onderscheiden
(sub)doelgroep is met behulp van frequentietabellen gekeken naar de verdeling van de
antwoorden. De meerderheid voor een bepaald antwoord bij elke vraag heeft als basis gediend
voor de betreffende specificatie -eis.
In eerste instantie zijn per (sub)doelgroep de specificaties van de boordcomputer en het
softwarepakket opgesteld. Daarna zijn deze specificaties met elkaar vergeleken om na te gaan in
hoeverre de wensen van verschillende doelgroepen ten aanzien van de boordcomputer en het
softwarepakket overeenkomsten vertonen. Vanwege relatief veel overeenkomsten in specificatie s
is geadviseerd om – mede uit kostenoogpunt – voor de betreffende doelgroepen tezamen een
boordcomputer of softwarepakket te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het advies om 3
boordcomputers en 3 softwarepakketten te ontwikkelen. In paragraaf 3.4 zijn deze ‘groepen’ van
doelgroepen en de bijbehorende specificaties van de te fabriceren boordcomputers en
softwarepakketten weergegeven.
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De enquête

Deze bijlage bevat:
?? De inleidende pagina;
?? De vragenlijst en antwoordmogelijkheden (de basis-enquête);
?? De toelichting op de antwoordmogelijkheden.
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Inleidende pagina bestemd voor doelgroep Wagenparken

Interview ............................................................................ [doelgroep Wagenparken]
Respondentnummer:
Interviewer:
Plaats en datum:

Toelichting
Door een bedrijf in Duitsland is een systeem ontwikkeld dat bestuurders kan helpen zuinig
te rijden. De Novem (Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu) en het VVCR
(VerkeersVeiligheidsCentrum Rozendom te Rijssen) willen dit systeem verder ontwikkelen
en eventueel op de Nederlandse markt brengen in het kader van het Meerjarenvoorstel
“Het Nieuwe Rijden”. Eén van de eisen aan het systeem is dat het gebruiksvriendelijk is. De
Universiteit Twente is gevraagd om de wensen van de toekomstige gebruikers te
achterhalen en deze wensen te vertalen naar specificaties voor de apparatuur. Hiervoor
worden door het VVCR verschillende doelgroepen benaderd, waaronder wagenparkbeheerders. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met rij-instructeurs van de voortgezette
rijopleiding en de basisrijopleiding en met particuliere automobilisten.
In dit interview zal u een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de te
ontwikkelen apparatuur. Deze apparatuur bestaat uit een systeem in de auto dat u
informatie geeft en uit een softwarepakket waarmee thuis informatie uitgelezen kan worden
in de computer en analyses gemaakt kunnen worden. In het eerste deel van het interview
gaan we in op het in-car systeem; in het tweede deel op het softwarepakket.
Er bestaan geen goede of foute antwoorden. Het doel van dit interview is enkel het krijgen
van inzicht in de wensen van potentiële gebruikers.
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De Basis-enquête

Deel I

In-car systeem

Waardering van het systeem
Vraag 1:
Stel u voor dat u een systeem in uw auto zou krijgen dat u kan helpen om zuiniger te rijden.
Dit systeem bekijkt in hoeverre u zuinig rijdt. Het systeem geeft bepaalde waarden weer, die
gerelateerd zijn aan zuinig rijden. U kunt vervolgens uit deze waarden afleiden, welke
handeling u moet verrichten om zuiniger te rijden. U krijgt voordat u het systeem gaat
gebruiken een instructie (door middel van een cursus of boek) over de handelingen die u
moet doen bij bepaalde waarden. Zou u hieronder willen aangeven wat u van zo’n systeem
zou vinden?
Er zijn telkens vijf antwoordmogelijkheden. Als u een term perfect van toepassing vindt, zet
dan een kruisje in het vakje dat het dichtst bij die term staat. Als u een term in zekere mate
van toepassing vindt, zet dan een kruisje meer naar het midden. Als u er geen uitgesproken
mening over heeft, zet dan een kruisje in het midden. [Voort, 2001]
(Toelichting: noteren op bijgevoegd antwoordblad)
nuttig
plezierig
goed
effectief
leuk
gewenst
aangenaam
behulpzaam
waakzaamheidverhogend

zinloos
onplezierig
slecht
onnodig
vervelend
ongewenst
irritant
waardeloos
slaapverwekkend

Opmerkingen:......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 2:
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over verschillende soorten informatie die betrekking
hebben op zuinig rijden. Welk soort informatie zou u graag weergegeven willen zien in uw
auto? Heeft u daar een idee over?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Zelf dachten wij aan een systeem dat de volgende soorten informatie kan registreren:
?? brandstofverbruik
?? CO2 -uitstoot
?? rijstijl
?? afstand
Ik zal de soorten informatie één voor één kort toelichten:
(Toelichting: toelichten aan de hand van een sheet/powerpoint-presentatie op laptop)
1. Brandstofverbruik: het systeem zou het brandstofverbruik kunnen registreren en
weergeven op de interface. Op deze manier kunt u als bestuurder uw rijgedrag
aanpassen, zodat u in de toekomst minder brandstof verbruikt.
2. CO2 (koolstofdioxide)-uitstoot: het systeem zou de CO 2 -uitstoot kunnen registreren
en weergeven op de interface. Op deze manier kunt u als bestuurder uw rijgedrag
aanpassen, zodat u in de toekomst minder CO2 -uitstoot veroorzaakt en dus
milieuvriendelijker rijdt.
3. Rijstijl: met uw rijstijl beïnvloedt u uw brandstofverbruik. Zuinig rijden bereikt u
bijvoorbeeld als de motor van uw auto rustig en gelijkmatig loopt. Het systeem zou
bijvoorbeeld het toerental kunnen registreren en weergeven op de interface.
4. Afstand: het systeem zou afgelegde afstanden kunnen registreren, bijvoorbeeld voor
een gedeelte van een rit. Deze mogelijke toepassing van het systeem heeft minder
met zuinig rijden te maken, maar meer met bijvoorbeeld het opsplitsen van privéen zakelijke kilometers ten behoeve van de Belastingdienst.
Vraag 3:
Wanneer het apparaat in uw auto is geplaatst, waarover wilt u dan via dit apparaat
informatie ontvangen?
(Toelichting: meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O
O
O
O
O
O

brandstofverbruik
CO2 -uitstoot
rijstijl
afstand
anders, nl................................................................. (Toelichting: zie antwoord op vraag 2)
anders, nl................................................................. (Toelichting: zie antwoord op vraag 2)

Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

(Toelichting: Eén antwoord ? Door naar vraag 5;
Meerdere antwoorden ? Door naar vraag 4)
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Vraag 4:
Kunt u van deze [aantal] soorten informatie een rangschikking aangeven, waarin u aangeeft
welke informatie u het belangrijkst vindt en welke informatie het minst belangrijk?
Wanneer u bepaalde soorten informatie even belangrijk vindt, kunt u dat ook aangeven.
(Toelichting: gelijke ‘belangrijkheid’ aangeven d.m.v. accolades ‘{..}’)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

belangrijkst

minst belangrijk

Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 5:
Moet het beeldscherm van het systeem uit te schakelen zijn op het moment dat u geen
behoefte heeft aan informatie?
O ja
O nee
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

We gaan nu de soorten informatie één voor één bespreken. Ik ga u een aantal vragen stellen
die betrekking he bben op de verschillende soorten informatie waarvan u zojuist heeft
aangegeven dat u daarvoor interesse heeft. Deze vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op
de gewenste grootheden en eenheden bij de door u gekozen soorten informatie en het
moment waarop u de informatie gepresenteerd zou willen zien.
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Brandstofverbruik
Vraag 6:
Heeft u zelf een voorkeur voor een bepaalde eenheid waarin informatie over
brandstofverbruik kan worden weergegeven?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 7:
Ik ga u nu een aantal eenheden noemen waarin het brandstofverbruik uitgedrukt kan
worden. Wilt u aangeven in welke eenheid u de betreffende informatie uitgedrukt wilt zien?
U mag meerdere antwoorden kiezen.
O
O
O
O
O

liters/100km
km/100 l
1 : ..... (1 liter staat tot x kilometer)
liter
% effectieve besparing
(Toelichting: het percentage besparing dat mogelijk is ten opzichte van de mogelijke
besparing, voor deze laatste wordt een bepaalde normwaarde gehanteerd, op het scherm
ziet u bijvoorbeeld de tekst staan: 80% besparing. Dit houdt in dat u 80% bespaart van
wat u totaal kunt besparen)
O liters/uur
O wel of niet zuinig
O anders, nl. ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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(Toelichting bij vraag 8 t/m 10: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 8 (per genoemde “eenheid” invullen):
Wanneer het systeem in uw auto is geplaatst, wanneer wilt u dan via dit systeem informatie
ontvangen? (beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 9 (per genoemde “wanneer” invullen):
Over welke periode wilt u informatie ontvangen? (afhankelijk van “wanneer”; meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 10 (per genoemde “periode” invullen):
Op welke wijze wilt u de door u gewenste informatie gepresenteerd zien op de interface ?
(afhankelijk van “eenheid”, beide/meerdere antwoorden zijn mogelijk)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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CO2-uitstoot
Vraag 11:
Heeft u zelf een voorkeur voor een bepaalde eenheid waarin informatie over CO 2 -uitstoot
kan worden weergegeven?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 12:
Ik ga u nu een aantal grootheden noemen waarin de CO2 -uitstoot uitgedrukt kan worden.
Wilt u aangeven in welke eenheid u de betreffende informatie uitgedrukt wilt zien. U mag
meerdere antwoorden kiezen.
O
O
O
O
O
O

gram/uur
% vermindering ten opzichte van gemiddelde waarde
kg CO2 /liter lucht
% CO 2 /liter lucht
gram/kwh
rendement (Toelichting: rendement = percentage energie dat omgezet wordt in bruikbare
energie; hoe hoger het rendement dat u met uw auto behaalt, hoe minder CO2 -uitstoot u
met uw auto veroorzaakt. Dit heeft te maken met specifiek brandstofverbruik: de
hoeveelheid brandstof die je verbruikt per hoeveelheid energie die vrijkomt uitgedrukt in
gr/kwh)
O gram/km
O wel of niet schoon/milieuvriendelijk
O anders, nl.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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(Toelichting bij vraag 13 t/m 15: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 13 (per genoemde “eenheid” invullen):
Wanneer het systeem in uw auto is geplaatst, wanneer wilt u dan via dit systeem informatie
ontvangen? (beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 14 (per genoemde “wanneer” invullen):
Over welke periode wilt u informatie ontvangen? (afhankelijk van “wanneer”; meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 15 (per genoemde “periode” invullen):
Op welke wijze wilt u de door u gewenste informatie gepresenteerd zien op de interface?
(afhankelijk van “eenheid”, beide/meerdere antwoorden zijn mogelijk)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Rijstijl
Vraag 16:
Heeft u zelf een voorkeur voor een bepaalde grootheid waarin informatie over rijstijl kan
worden weergegeven?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 17:
Ik ga u nu een aantal grootheden noemen waarin de rijstijl uitgedrukt kan worden. Wilt u
aangeven in welke eenheid u de betreffende informatie uitgedrukt wilt zien. U mag
meerdere antwoorden kiezen.
O snelheid in km/u
(Toelichting: u verbruikt het minste brandstof wanneer u tussen de 48 en 72 km/u rijdt.
Door middel van het aangeven van de snelheid, kan dus bepaald worden hoe zuinig u
rijdt)
O acceleratie (versnelling) in m/s2
(Toelichting: hoe hoger u versnelling (dus hoe sneller u optrekt, des te meer brandstof u
verbruikt)
O aantal “te snelle” versnellingen
O deceleratie (vaartvermindering) in m/s2
(Toelichting: als u plotseling remt, verbruikt u meer brandstof dan als u niet of langzaam
afremt; ? 3 m/s2 hard remmen; 5 m/s2 noodstop)
O aantal “te harde” vaartverminderingen
O variatie in snelheid
(Toelichting: hoe groter de variatie in snelheid, des te meer brandstof u verbruikt)
O wel of niet zuinig
O toerental
(Toelichting: hoe hoger het toerental, des te meer brandstof u verbruikt)
O tijd in bepaalde versnelling gereden
O aantal "te lange" perioden stationair
(Toelichting: als u stilstaat terwijl de motor nog draait, verbruikt u meer brandstof dan
wanneer u stilstaat en de motor niet draait)
O anders, nl.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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(Toelichting bij vraag 18 t/m 20: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 18 (per genoemde “eenheid” invullen):
Wanneer het systeem in uw auto is geplaatst, wanneer wilt u dan via dit systeem informatie
ontvangen? (beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 19 (per genoemde “wanneer” invullen):
Over welke periode wilt u informatie ontvangen? (afhankelijk van “wanneer”; meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 20 (per genoemde “periode” invullen):
Op welke wijze wilt u de door u gewenste informatie gepresenteerd zien op de interface?
(afhankelijk van “eenheid”, beide/meerdere antwoorden zijn mogelijk)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Afstand
Vraag 21:
De meest gebruikte eenheid voor afstand is kilometer. Heeft u zelf een voorkeur voor een
andere eenheid waarin informatie over afstand kan worden weergegeven?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(Toelichting bij vraag 22 t/m 24: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 22 (per genoemde “eenheid” invullen):
Wanneer het systeem in uw auto is geplaatst, wanneer wilt u dan via dit systeem informatie
ontvangen? (beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 23 (per genoemde “wanneer” invullen):
Over welke periode wilt u informatie ontvangen? (afhankelijk van “wanneer”; meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 24 (per genoemde “periode” invullen):
Op welke wijze wilt u de door u gewenste informatie gepresenteerd zien op de inte rface?
(afhankelijk van “eenheid”, beide/meerdere antwoorden zijn mogelijk)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

(Anders, nl. ......
O ......
O ......
Opmerkingen:....................................................................................................................................)
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We zijn vrijwel door het gedeelte van de vragen over het in-car systeem heen. Samenvattend
kan ik zeggen dat het systeem wat u betreft informatie moet geven over .........
....................................................................... [genoemde soort(en) informatie + groot-/eenheden].

(Toelichting: Eén soort informatie ? Door naar vraag 26;
Meerdere soorten informatie ? Door naar vraag 25)
Vraag 25:
Hoe zou u de door u gewenste soorten informatie en eenheden gepresenteerd willen zien?
O tegelijkertijd
O na elkaar, met een vast tijdsinterval
O na elkaar, met in principe een vast tijdsinterval dat echter zelf te wijzigen is
O zelf gewenste informatie aangeven bv. met een druk op een toets
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 26:

Heeft u verder nog ideeën of opmerkingen over het in-car systeem?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Einde deel I In-car systeem
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Deel II

Softwarepakket

Vraag 27:
Het is mogelijk om de door het in-car systeem gemeten waarden weer te geven met behulp
van een softwarepakket. Dit softwarepakket kunt u gebruiken op uw eigen computer.
Heeft u behoefte aan een dergelijk softwarepakket waarmee u naderhand uw rijgegevens
kunt analyseren?
O Ja
(Wilt u dit software-pakket gebruiken naast het apparaat in de auto?)
o Ja, zowel het apparaat als het sofwarepakket
[Door naar vraag 28]
o Nee, alleen het softwarepakket
[Door naar vraag 28]
O Nee
[? Einde]
O Geen mening
[Door naar vraag 28]
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Vraag 28:
Welk soort informatie zou u willen analyseren met behulp van het softwarepakket?
(Toelichting: meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O
O
O
O
O
O

brandstofverbruik
CO2 -uitstoot
rijstijl
afstand
anders, nl...........................
anders, nl...........................

Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(Toelichting:

Per genoemde soort info de volgende vragen beantwoorden)
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Brandstofverbruik
Vraag 29:
Wilt u aangeven in welke eenheid u het brandstofgebruik uitgedrukt wilt zien? U mag
meerdere antwoorden kiezen.
O
O
O
O
O

liters/100km
km/100 l
1 : ..... (1 liter staat tot x kilometer)
liter
% effectieve besparing
(Toelichting: het percentage besparing dat mogelijk is ten opzichte van de mogelijke
besparing, voor deze laatste wordt een bepaalde normwaarde gehanteerd, op het scherm
ziet u bijvoorbeeld de tekst staan: 80% besparing. Dit houdt in dat u 80% bespaart van
wat u totaal kunt besparen)
O liters/uur
O wel of niet zuinig
O anders, nl...............................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Periode van informatie en presentatie van de eenheid
(Toelichting bij vraag 30 t/m 32: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 30 (per genoemde “soort informatie” en “groot-/eenheid” hiervan invullen):
Wat voor informatie zou u naderhand op de computer willen bekijken of analyseren?
(beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 31 (per genoemde “welke info I” invullen):
Kunt u deze informatie nader specificeren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 32 (per genoemde “welke info II” invullen):
Hoe zou u de door u aangegeven informatie gepresenteerd willen zien?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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CO2-uitstoot
Vraag 33:
Wilt u aangeven in welke eenheid u het brandstofgebruik uitgedrukt wilt zien? U mag
meerdere antwoorden kiezen.
O
O
O
O
O
O

gram/uur
% vermindering ten opzichte van gemiddelde waarde
kg CO2 /liter lucht
% CO 2 /liter lucht
gram/kwh
rendement (Toelichting: rendement = percentage energie dat omgezet wordt in bruikbare
energie; hoe hoger het rendement dat u met uw auto behaalt, hoe minder CO2 -uitstoot u
met uw auto veroorzaakt. Dit heeft te maken met specifiek brandstofverbruik: de
hoeveelheid brandstof die je verbruikt per hoeveelheid energie die vrijkomt uitgedrukt in
gr/kwh)
O gram/km
O wel of niet schoon/milieuvriendelijk
O anders, nl................................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Periode van informatie en presentatie van de eenheid
(Toelichting bij vraag 34 t/m 36: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 34 (per genoemde “soort informatie” en “groot-/eenheid” hiervan invullen):
Wat voor informatie zou u naderhand op de computer willen bekijken of analyseren?
(beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 35 (per genoemde “welke info I” invullen):
Kunt u deze informatie nader specificeren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 36 (per genoemde “welke info II” invullen):
Hoe zou u de door u aangegeven informatie gepresenteerd willen zien?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Rijstijl
Vraag 37:
Wilt u aangeven in welke eenheid u het brandstofgebruik uitgedrukt wilt zien? U mag
meerdere antwoorden kiezen.
O snelheid in km/u
(Toelichting: u verbruikt het minste brandstof wanneer u tussen de 48 en 72 km/u rijdt.
Door middel van het aangeven van de snelheid, kan dus bepaald worden hoe zuinig u
rijdt)
O acceleratie (versnelling) in m/s2
(Toelichting: hoe hoger u versnelling (dus hoe sneller u optrekt, des te meer brandstof u
verbruikt)
O aantal “te snelle” versnellingen
O deceleratie (vaartvermindering) in m/s2
(Toelichting: als u plotseling remt, verbruikt u meer brandstof dan als u niet of langzaam
afremt; ? 3 m/s2 hard remmen; 5 m/s2 noodstop)
O aantal “te harde” vaartverminderingen
O variatie in snelheid
(Toelichting: hoe groter de variatie in snelheid, des te meer brandstof u verbruikt)
O wel of niet zuinig
O toerental
(Toelichting: hoe hoger het toerental, des te meer brandstof u verbruikt)
O tijd in bepaalde versnelling gereden
O aantal "te lange" perioden stationair
(Toelichting: als u stilstaat terwijl de motor nog draait, verbruikt u meer brandstof dan
wanneer u stilstaat en de motor niet draait)
O anders, nl................................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Toelichting bij vraag 38 t/m 40: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 38 (per genoemde “soort informatie” en “groot-/eenheid” hiervan invullen):
Wat voor informatie zou u naderhand op de computer willen bekijken of analyseren?
(beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 39 (per genoemde “welke info I” invullen):
Kunt u deze informatie nader specificeren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 40 (per genoemde “welke info II” invullen):
Hoe zou u de door u aangegeven informatie gepresenteerd willen zien?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Afstand
Vraag 41:
Wilt u aangeven in welke eenheid u het brandstofgebruik uitgedrukt wilt zien? U mag
meerdere antwoorden kiezen.
O km
O anders, nl...............................................................................................................................
Opmerkingen:......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(Toelichting bij vraag 42 t/m 44: antwoorden hieronder invullen; de vraagstelling verduidelijken
door mogelijke antwoorden te noemen)
Vraag 42 (per genoemde “soort informatie” en “groot-/eenheid” hiervan invullen):
Wat voor informatie zou u naderhand op de computer willen bekijken of analyseren?
(beide antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 43 (per genoemde “welke info I” invullen):
Kunt u deze informatie nader specificeren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Vraag 44 (per genoemde “welke info II” invullen):
Hoe zou u de door u aangegeven informatie gepresenteerd willen zien?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

(Anders, nl. ......
O ......
O ......
Opmerkingen:....................................................................................................................................)
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Vraag 45:
Vindt u dat het mogelijk moet zijn om rijgegevens van verschillende personen (organisaties)
of van verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken? (Toelichting: bv. de chipcard
krijgt een code die behoort bij persoon X of auto Y.)
O ja, voor rijgegevens van zowel personen als auto's
O ja, voor rijgegevens van personen
O ja, voor rijgegevens van auto's
O nee
Dan nu de laatste vraag van dit interview:
Vraag 46:
Heeft u verder nog ideeën of opmerkingen voor het softwarepakket?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Afsluiting
We zijn erdoorheen. Ik wil u hartelijk danken voor uw uitgebreide antwoorden. We zullen
uw antwoorden samen met die van uw collega’s verwerken. Op basis hiervan zullen wij
aanbevelingen doen voor de specificaties van het in-car systeem en het softwarepakket. Deze
zullen in een later s tadium geëvalueerd worden.

Einde deel II Softwarepakket
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?? Toelichting op de antwoorden

[CiT]

Civiele Techniek
en management

Project Modern Drive
Toelichting bij vragenlijst
vragenlijst

Judith Krabbenbos
Cornelie van Driel
Universiteit Twente
1

[CiT]
Informatie over:

Civiele Techniek
en management

• Brandstofverbruik

• CO 2 – uitstoot

• Rijstijl
351 km

• Afstand
2
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[CiT]

Civiele Techniek
en management

Brandstofverbruik
•
•
•
•
•
•
•
•

liters/100 km
km/100 l
1 : ...... (1 liter staat tot ...... km)
liters
% effectieve besparing
liters/uur
wel of niet zuinig
......

3

[CiT]

Civiele Techniek
en management

CO2 – uitstoot
• gram/uur
• % vermindering t.o.v. gemiddelde waarde
• kg CO 2/liter lucht
• % CO2/liter lucht
• gram/kwh
• rendement
• gram/kilometer
• wel of niet milieuvriendelijk
4

• ......
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[CiT]

Civiele Techniek
en management

Rijstijl
•

snelheid in km/u

•

acceleratie in m/s2

•

aantal "te snelle" versnellingen

•

deceleratie in m/s 2

•

aantal "te harde" vaartverminderingen

•

variatie in snelheid

•

wel of niet zuinig

•

toerental

•

tijd in bepaalde versnelling gereden

•

aantal "te lange" perioden stationair

•

......

5

[CiT]

Civiele Techniek
en management

Afstand
•
•
•

kilometer
aantal kilometer tot lege tank
......

6
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[CiT]

Civiele Techniek
en management

Periode
(tijdens het rijden)
•
•
•
•
•
•
•

continu (actueel)
interval (actueel), bv. per ... km of per ... min.
op door u gewenste momenten (actueel)
vaste tijdsperiode (gemiddelde), bv. per week
vaste afstand (gemiddelde), bv. per 50 km
zelf aan te geven periode (gemiddelde)
......

7

[CiT]

Civiele Techniek
en management

Periode
(na afloop van het rijden)
•
•
•
•
•

één rit (gemiddelde)
vaste tijdsperiode (gemiddelde), bv. per week
vaste afstand (gemiddelde), bv. per 50 km
zelf aan te geven periode (gemiddelde)
......

8
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[CiT]

Presentatievorm

Civiele Techniek

(in-car systeem)
• digitaal

en management

1 : 15

• analoog
10

15

20

5

25

1 : ...

brandstofverbruik

• status display

niet zuinig
wel zuinig

• tekst

U rijdt nu zuinig

9

[CiT]

Civiele Techniek
en management

Welke info
(software)
•
•
•
•
•
•
•
•

continu
interval, bv. per ... km of per ... min.
door u gewenste moment(en)
vaste tijdsperiode, bv. per week
vaste afstand, bv. per 50 km
zelf aan te geven periode
per rit
......

10
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[CiT]

Presentatievorm
(software)

Civiele Techniek
en management

•

•

tabelvorm

grafiek

Brandstofverbruik in 1 : … per 50 km
50 km

100 km

150 km

200 km

etc.

1 : 17

1 : 16

1 :14

1 : 14

...

14
12
10
8
6
4
2
0
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

7

tijd

6.9
6.8
6.7
6.6

•

liters/100 km

6.5

staafdiagram

6.4
6.3
6.2
rit 1

rit 2

rit 3

Aandeel van zuinige ritten

•

taartdiagram

zuinig
niet zuinig

11
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Bijlage 3 Contactpersonen
Voortgezette rijopleiding:
Instructeurs van het Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom te Rijssen:
?? Dhr. H. Kobes
?? Dhr. M. Kremer
?? Dhr. B. Focke
?? Dhr. H. Lammen
?? Dhr. Verbeek
Basisrijopleidingen
Interviews met rijschoolhouders gehouden in Berkel-Enschot:
?? Dhr. Kleijngeld
?? Dhr. Beerens
?? Dhr. van Heijst
?? Dhr. Sulsters
?? Dhr. Dulos
Interviews met rijschoolhouders gehouden in Den Helder:
?? Dhr. Langereis
?? Mevr. Kuit
?? Dhr. Wouts
?? Dhr. Jongejan
?? Dhr. Wetsteen
Deelnemers paneldiscussie gehouden in Eindhoven:
?? Mevr. C. Gloudemans
?? Dhr. V. v.d. Riet
?? Dhr. A. Huygers
?? Mevr. H. Werrens
?? Dhr. M. Peeters
?? Dhr. B. Dekker
?? Dhr. H. Renting

Particuliere automobilisten
De paneldiscussies met particuliere automobilisten hebben plaatsgevonden na afloop van de
cursus ‘Het Nieuwe Rijden’. In totaal zijn 4 paneldiscussies gehouden met respectievelijk 12, 4, 8
en 7 deelnemers.
Wagenparken
Zakelijke rijders:
?? Johnson & Johnson, Dhr. Elsinghorst
?? Kadaster, Mevr. Amptmeijer
?? Wegener, Dhr. Schoute
Servicebedrijven:
?? Diversey Lever, Dhr. Morren
69

?? Cogas, Dhr. Westenberg
?? Getronics, Dhr. van Rooy
Koeriersdiensten:
?? PTT post Arnhem, Dhr. Thomas
?? DHL, Dhr. Ulenberg
?? Van Gend en Loos, Dhr. Kiers
Leasebedrijven:
?? ING Car lease, Dhr. Tas
?? Masterlease, Dhr. Lems
?? Auto Lease Holland, Dhr. Steenbreker
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Bijlage 4 Data-analyse
Frequentietabellen
A. Instructeurs voortgezette rijopleiding
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
1,56

Prettig
1,20

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
vier soorten informatie
Totaal

Frequentie
1
3
1
5

Percentage
20
60
20
100
Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
5
3
3
4
-

Percentage
100
60
60
80
-

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
geen voorkeur
Totaal

Frequentie
3
2
5

Percentage
60
40
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
nee
Totaal

Frequentie
1
4
5

Percentage
20
80
100

Volgorde presentatie meerdere soorten informatie
tegelijkertijd
zelf aangeven (knop)
niet van toepassing
Totaal

Frequentie
1
3
1
5

Percentage
20
60
20
100
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brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
Frequentie
3
2
5

één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
Totaal

Percentage
60%
40%
100%
Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
liters
liter/uur
wel/niet zuinig
1 : ...

Frequentie
5
4
1
1
1

Percentage
100%
80%
20%
20%
20%

Frequentie
5
4

Percentage
100%
80%

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
per rit

Frequentie
4
1
4

Percentage
80%
20%
80%

Presentatie van informatie
Frequentie
5
1

digitaal
status display

Percentage
100%
20%

In-car systeem CO 2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

*

Frequentie
3
2
5

Percentage
60
40
100

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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liter/100 km
liters
liter/uur
wel/niet zuinig
1 : ...

Welke eenheden

Gewenste eenheden

Frequentie
1
1
1

gram CO2/km
wel/niet schoon
kg CO2/liter lucht

Percentage
20
20
20
gram CO2/km
wel/niet schoon

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

kg CO2/liter lucht

Frequentie
3
1

Percentage
60
20

Over welke periode informatie
Frequentie
3
1

continu
per rit

Percentage
60
20

Presentatie van informatie
Frequentie
2
1

digitaal
status display

Percentage
40
20

In-car systeem rijstijl
Gewenste eenheden

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

snelheid

Frequentie
1
1
1
2
5

Percentage
20
20
20
40
100

Welke eenheden
snelheid
aant. te lange perioden stationair
afstand tot voorligger
schakelmoment
toerental
deceleratie

*

Frequentie
2
1
1
1
1
1

Percentage
40
20
20
20
20
20

= geen informatie gewenst over rijstijl
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aantal te lange perioden
stationair
afstand tot voorligger
schakelmoment
toerental
deceleratie

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
3
1

Percentage
60
20

Over welke periode informatie
Frequentie
3
1

continu
per rit

Percentage
60
20

Presentatie van informatie
Frequentie
2
1
1
1
1

digitaal
status display
tekst
geluidssignaal
analoog (+ kleuren)

Percentage
40
20
20
20
20

In-car systeem afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
4
1
5

Percentage
80
20
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
aantal km
aantal km tot lege tank

Frequentie
1
3

Percentage
20
60

aantal km
aantal km tot lege tank

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
3
1

Percentage
60
20

Over welke periode informatie
op gewenst moment
per rit

*

Frequentie
3
1

Percentage
60
20

= geen informatie gewenst over afstand
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Presentatie van informatie
digitaal

Frequentie
4

Percentage
80

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket

Behoefte aan softwarepakket
100

ja
nee
Totaal

Frequentie
5
5

Percentage
100
100

80

60

40

Aantal soorten informatie
Frequentie
1
4
5

Percentage
20
80
100

Percent

één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
vier soorten informatie
Totaal

20

0
ja

Behoefte aan softwarepakket

Vergelijking verschillende auto’s en/of personen
ja, voor personen
nee
onbekend
Totaal

Frequentie
2
2
1
5

Percentage
40
40
20
100
Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
5
4
5
4
-

Percentage
100
80
100
80
-

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier of vijf eenheden
zes eenheden
zeven eenheden
Totaal

Frequentie
3
1
1
5

Percentage
60
20
20
100
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brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Welke eenheden
liter/100 km
liters
liter/uur
wel/niet zuinig
1 : ...
effectieve besparing (%)
km/100 liter

Frequentie
5
4
3
2
3
3
2

Percentage
100
80
60
40
60
60
40

Gewenste eenheden

liter/100 km
liters
liter/uur
wel/niet zuinig
1 : ...
effectieve besparing (%)
km/100 liter

Over welke periode informatie
per rit

Frequentie
5

Percentage
100

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
onbekend

Frequentie
5
1
1

Percentage
100
20
20

Softwarepakket CO2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
twee t/m zes eenheden
zeven eenheden
acht eenheden
*
niet van toepassing
Totaal

Frequentie
2
1
1
1
5

Percentage
40
20
20
20
100

Welke eenheden
gram CO2/km
gram CO2/uur
vermindering t.ov. gem.
kg CO2/liter lucht
% CO2/liter lucht
gram CO2/kwh
rendement
wel/niet schoon

Gewenste eenheden

Frequentie
4
2
2
2
2
2
2
1

Percentage
80
40
40
40
40
40
40
20

Over welke periode informatie
per rit
*

Frequentie
4

Percentage
80

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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gram CO2/km
gram CO2/uur
vermindering t.ov. gem.
kg CO2/liter lucht
% CO2/liter lucht
gram CO2/kwh
rendement
wel/niet schoon

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)

Frequentie
4
1

Percentage
80
20

Softwarepakket rijstijl
Aantal eenheden
één of twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
vijf of zes eenheden
zeven eenheden
acht t/m tien eenheden
elf eenheden
Totaal

Frequentie
2
1
1
1
5

Percentage
40
20
20
20
100

snelheid

Gewenste eenheden

aantal te lange perioden
stationair
afstand tot voorligger
aantal te snelle versnellingen
toerental
deceleratie
acceleratie
aantal te harde
vaartverminderingen
bij welk toerental geschakeld
tijd in bepaalde versnelling
gereden
aantal schakelingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aantal te lange perioden stationair
afstand tot voorligger
aantal te snelle versnellingen
toerental
deceleratie
acceleratie
aantal te harde vaartverminderingen
bij welk toerental geschakeld
tijd in bepaalde versnelling gereden
aantal schakelingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
4
2
1
3
2
2
2
4
1
3
1
1
1

Over welke periode informatie
per rit

Frequentie
5

Percentage
100

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
staafdiagram
taartdiagram
min./max.

Frequentie
5
2
1
1
1

Percentage
100
40
20
20
20
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Percentage
80
40
20
60
40
40
40
80
20
60
20
20
20

Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
4
1
5

Percentage
80
20
100

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
4

Percentage
80

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
4
1

Presentatie van informatie
getal

*

Frequentie
4

Percentage
80

= geen informatie gewenst over afstand
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Percentage
80
20

B. Instructeurs basisrijopleiding
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
1,35

Prettig
0,84

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
vier soorten informatie
Totaal

Frequentie
2
8
1
11

Percentage
18.2
72.7
9.1
100
Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
11
3
11
7
-

Percentage
100
27.3
100
63.6
-

brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
rijstijl
geen voorkeur
onbekend
Totaal

Frequentie
4
3
1
3
11

Percentage
36.4
27.3
9.1
27.3
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
nee
Totaal

Frequentie
8
3
11

Percentage
72.7
27.3
100

Volgorde prese ntatie meerdere soorten informatie
tegelijkertijd
na vast tijdsinterval, dat zelf te wijzigen is

zelf aangeven (knop)
niet van toepassing
onbekend
Totaal

Frequentie
4
1
4
1
1
11
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Percentage
36.4
9.1
36.4
9.1
9.1
100

In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
Frequentie
6
4
1
11

één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
Totaal

Percentage
54.5
36.4
9.1
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
wel/niet zuinig
1 : ...
% effectieve besparing

Frequentie
8
2
6
3

Percentage
72.7
18.2
54.5
27.3

liter/100 km
wel/niet zuinig
1 : ...
% effectieve besparing

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
9
8

Percentage
81.8
72.7

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
9
2
7
3

Percentage
81.8
18.2
63.6
27.3

Presentatie van informatie
Frequentie
11
2

digitaal
status display

Percentage
100
18.2

In-car systeem CO 2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

*

Frequentie
3
8
11

Percentage
27.3
72.7
100

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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Gewenste eenheden

Welke eenheden
wel/niet schoon
kg CO2/liter lucht
rendement

Frequentie
1
1
1

Percentage
9.1
9.1
9.1

wel/niet schoon
kg CO2/liter lucht
rendement

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
3
1

Percentage
27.3
9.1

Over welke periode informatie
continu
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
3
1
1

Percentage
27.3
9.1
9.1

Presentatie van informatie
digitaal
status display

Frequentie
2
1

Percentage
18.2
9.1

In-car systeem rijstijl

snelheid

Gewenste eenheden

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
Totaal

aant. te lange perioden
stationair
afstand tot voorligger
in welke versnelling

Frequentie
3
3
3
2
11

deceleratie

Percentage
27.3
27.3
27.3
18.2
100

acceleratie
tijd in bepaalde versnelling
gereden
aant. te harde
vaartverminderingen
schakelmoment
aant. te snelle versnellingen
variatie in snelheid

Welke eenheden
snelheid
aant. te lange perioden stationair
afstand tot voorligger
in welke versnelling
deceleratie
acceleratie
tijd in bepaalde versnelling gereden
aant. te harde vaartverminderingen
schakelmoment
aant. te snelle versnellingen
variatie in snelheid

Frequentie
3
3
1
3
1
4
1
4
1
3
2

81

Percentage
27.3
27.3
9.1
27.3
9.1
36.4
9.1
36.4
9.1
27.3
18.2

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
10
8

Percentage
90.9
72.7

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
per rit

Frequentie
9
1
8

Percentage
81.8
9.1
72.7

Presentatie van informatie
Frequentie
10
3
1
1

digitaal
status display
tekst
geluidssignaal

Percentage
90.9
27.3
9.1
9.1

In-car systeem afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
7
4
11

Percentage
63.6
36.4
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
aantal km
aantal km tot lege tank

Frequentie
5
2

Percentage
45.5
18.2
aantal km
aantal km tot lege tank

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
3
5

Percenta ge
27.3
45.5

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
per rit

*

Frequentie
1
2
5

Percentage
9.1
18.2
45.5

= geen informatie gewenst over afstand
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Presentatie van informatie
digitaal

Frequentie
7

Percentage
63.6

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket

Behoefte aan softwarepakket
ja
nee
Totaal

Frequentie
9
2
11

100

Percentage
81.8
18.2
100

80

60

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
niet van toepassing *
Totaal

Frequentie
2
2
5
2
11

Percentage
18.2
18.2
45.5
18.2
100

Percent

40

20

0
ja

nee

Behoefte aan softwarepakket

Vergelijking verschillende auto’s en/of personen
ja, voor auto’s + pers.
ja, voor personen
ja, voor auto’s
nee
niet van toepassing *
Totaal

Frequentie
3
3
1
2
2
11

Percentage
27.3
27.3
9.1
18.2
18.2
100

Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

*

Frequentie
9
1
7
4
-

Percentage
81.8
9.1
63.6
36.4
-

= geen softwarepakket gewenst
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brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
6
2
1
2
11

Percentage
54.5
18.2
9.1
18.2
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
liters
wel/niet zuinig
1 : ...
effectieve besparing (%)
km/100 liter

Frequentie
5
1
1
4
2
1

Percentage
45.5
9.1
9.1
36.4
18.2
9.1

liter/100 km
liters
wel/niet zuinig
1 : ...
effectieve besparing (%)
km/100 liter

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
8
2

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
taartdiagram

Frequentie
8
3
1

Percentage
72.7
27.3
9.1

Softwarepakket CO2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

**

Frequentie
1
10
11

Percentage
9.1
90.9
100

Welke eenheden
kg CO2/liter lucht
*

Frequentie
1

Percentage
9.1

= geen informatie gewenst over brandstofverbruik
= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot

**
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Percentage
72.7
18.2

Over welke periode informatie
Frequentie
1

per rit

Percentage
9.1

Presentatie van informatie
Frequentie
1

getal

Percentage
9.1

Softwarepakket rijstijl
Gewenste eenheden

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
2
2
2
1
4
11

snelheid
aantal te lange perioden
stationair

Percentage
18.2
18.2
18.2
9.1
36.4
100

aantal te snelle
versnellingen
acceleratie
aantal te harde
vaartverminderingen
tijd in bepaalde
versnelling gereden
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aant. te lange perioden stationair
aant. te snelle versnellingen
acceleratie
aant. te harde vaartverminderingen
tijd in bepaalde versnelling gereden
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
3
3
2
3
2
1
1
1

Percentage
27.3
27.3
18.2
27.3
18.2
9.1
9.1
9.1

Over welke periode informatie
per rit

Frequentie
7

Percentage
63.6

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
tekst

*

Frequentie
5
3
1

Percentage
45.5
27.3
9.1

= geen informatie gewenst over rijstijl
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Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
4
7
11

Percentage
36.4
63.6
100

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
4

Percentage
36.4

Over welke periode informatie
per rit

Frequentie
4

Percentage
36.4

Presentatie van informatie
getal

*

Frequentie
4

Percentage
36.4

= geen informatie gewenst over afstand
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C. Particuliere automobilisten
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
1,13

Prettig
0,41

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
Totaal

Frequentie
1
1
2
4

Percentage
25
25
50
100
Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
4
2
3
-

Percentage
100
50
75
-

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
Totaal

Frequentie
4
4

Percentage
100
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
nee
Totaal

Frequentie
4
4

Percentage
100
100

Volgorde presentatie meerdere soorten informatie
tegelijkertijd
zelf aangeven (knop)
Totaal

Frequentie
1
3
4

Percentage
25
75
100
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brandstofverbruik
rijstijl
afstand

In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
Frequentie
2
2
4

één eenheid
twee eenheden
Totaal

Percentage
50
50
100

Welke eenheden
Frequentie
3
3

liter/100 km
1 : ...

Percentage
75
75

liter/100 km

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
4
2

Percentage
100
50

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
3
2
2
1

Percentage
75
50
50
25

Presentatie van informatie
Frequentie
3
2

digitaal
analoog

Percentage
75
50

In-car systeem CO 2-uitstoot
Niet van toepassing: geen informatie gewenst over CO2-uitstoot

In-car systeem rijstijl
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

*

Gewenste eenheden

Frequentie
1
1
2
4

Percentage
25
25
50
100

= geen informatie gewenst over rijstijl
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1 : ...

Welke eenheden
aant. te lange perioden stationair
schakelmoment
wel/niet zuinig

Frequentie
1
2
1

Percentage
25
50
25
Gewenste eenheden

Wanneer informatie
Frequentie
2

tijdens het rijden

Percentage
50
aantal te lange perioden
stationair
schakelmoment

Over welke periode informatie
Frequentie
2

continu

Percentage
50

wel/niet zuinig

Presentatie van informatie
Frequentie
1
2

digitaal
status display

Percentage
25
50

In-car systeem afstand
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
2
1
1
4

Percentage
50
25
25
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
aantal km
aantal km tot lege tank

Frequentie
1
3

Percentage
25
75

aantal km
aantal km tot lege tank

Wanneer informatie
tijdens het rijden

Frequentie
3

Percentage
75

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment

*

Frequentie
2
1

Percentage
50
25

= geen informatie gewenst over afstand
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Presentatie van informatie
digitaal

Frequentie
3

Percentage
75

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket

Behoefte aan softwarepakket
ja
geen mening/twijfel
Totaal

Frequentie
3
1
4

100

Percentage
75
25
100

80

60

40

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
Totaal

Percentage
25
50
25
100

Percent

Frequentie
1
2
1
4

20

0
ja

geen mening

Behoefte aan softwarepakket

Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
4
3
1
-

Percentage
100
75
25
-

brandstofverbruik
rijstijl
afstand

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
Totaal

Frequentie
3
1
4

Percentage
75
25
100

Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
liters
1 : ...

Frequentie
2
1
2

Percentage
50
25
50
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liter/100 km
liters
1 : ...

Over welke periode informatie
Frequentie
2
3

per rit
per zelf aan te geven periode

Percentage
50
75

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)

Frequentie
4
2

Percentage
100
50

Softwarepakket CO2-uitstoot
Niet van toepassing: geen informatie gewenst over CO2-uitstoot

Softwarepakket rijstijl
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
vijf t/m negen eenheden
tien eenheden
niet van toepassing *
Totaal

snelheid

Frequentie
1
1
1
1
4

Percentage
25
25
25
25
100

Gewenste eenheden

deceleratie
acceleratie
aantal te harde
vaartverminderingen
tijd in bepaalde
versnelling gereden
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aantal te lange perioden stationair
aantal te snelle versnellingen
toerental
deceleratie
acceleratie
aantal te harde vaartverminderingen

tijd in bepaalde versnelling gereden
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
3
1
2
1
2
2
2
1
2
1

Percentage
75
25
50
25
50
50
50
25
50
25

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

*

Frequentie
2
3

= geen informatie gewenst over rijstijl
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aantal te lange perioden
stationair
aantal te snelle
versnellingen
toerental

Percentage
50
75

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
staafdiagram
taartdiagram
tekst
min./max.

Frequentie
3
3
1
1
2
1

Percentage
75
75
25
25
50
25

Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
3
4

Percentage
25
75
100

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
1

Percentage
25

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
1

Presentatie van informatie
getal

*

Frequentie
1

Percentage
25

= geen informatie gewenst over afstand

92

Percentage
25
25

D. Wagenparkbeheerders leasebedrijven
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
0,73

Prettig
0,50

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
vier soorten informatie
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100
Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
3
2
3
2
-

Percentage
100
66.7
100
66.7
-

brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
geen voorkeur
brandstofverbruik-rijstijl-afstand
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
nee
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

Volgorde presentatie meerdere soorten informatie
zelf aangeven (knop)
Totaal

Frequentie
3
3

Percentage
100
100
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In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
Frequentie
1
2
3

één eenheid
twee eenheden
Totaal

Percentage
33.3
66.7
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
km/100 liter
1 : ...
% effectieve besparing

Frequentie
2
1
1
1

Percentage
66.7
33.3
33.3
33.3

Frequentie
3
1

Percentage
100
33.3

liter/100 km
km/100 liter
1 : ...
% effectieve besparing

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
3
1
1
1

Percentage
100
33.3
33.3
33.3

Presentatie van informatie
Frequentie
3

digitaal

Percentage
100

In-car systeem CO 2-uitstoot

Gewenste eenheden

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

*

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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gram CO2/km
wel/niet schoon

Welke eenheden
gram CO2/km
wel/niet schoon

Frequentie
2
1

Percentage
66.7
33.3

Frequentie
2

Percentage
66.7

Wanneer informatie
tijdens het rijden

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment

Frequentie
1
1

Percentage
33.3
33.3

Presentatie van informatie
digitaal
status display

Frequentie
2
1

Percentage
66.7
33.3

In-car systeem rijstijl
Gewenste eenheden
snelheid

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
vier eenheden
Totaal

Frequentie
2
1
3

aant. te lange perioden
stationair

Percentage
66.7
33.3
100

aant. te harde
vaartverminderingen
schakelmoment
aant. te snelle
versnellingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aant. te lange perioden stationair
aant. te harde vaartverminderingen
schakelmoment
aant. te snelle versnellingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
1
1
1
1
2
1
1

Percentage
33.3
33.3
33.3
33.3
66.7
33.3
33.3

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
3
1

Percentage
100
33.3
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Over welke periode informatie
Frequentie
3
1
1

continu
per rit
per tank

Percentage
100
33.3
33.3

Presentatie van informatie
Frequentie
2
2
1

digitaal
status display
geluidssignaal

Percentage
66.7
66.7
33.3

In-car systeem afstand
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
aantal km
aantal km tot lege tank
tijdsduur

Frequentie
2
2
1

Percentage
66.7
66.7
33.3

Frequentie
2
1

Percentage
66.7
33.3

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Over welke periode informatie
continu
per rit
per tank

Frequentie
2
1
1

Percentage
66.7
33.3
33.3

Presentatie van informatie
digitaal

*

Frequentie
2

Percentage
66.7

= geen informatie gewenst over afstand

96

aantal km
aantal km tot lege tank
tijdsduur

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket
Frequentie
2
1
3

ja
nee
Totaal

Behoefte aan softwarepakket

Percentage
66.7
33.3
100

100

80

60

40

Aantal soorten informatie
Percentage
66.7
33.3
100

20

Percent

één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
vier soorten informatie
niet van toepassing *
Totaal

Frequentie
2
1
3

0
ja

nee

Behoefte aan softwarepakket

Vergelijking verschillende auto’s en/of personen
ja, voor auto’s + pers.
niet van toepassing *
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100
Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
2
2
2
2
-

Percentage
66.7
66.7
66.7
66.7
-

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

*

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

= geen softwarepakket gewenst
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brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
1 : ...
effectieve besparing (%)
km/100 liter

Frequentie
1
1
1
2

Percentage
33.3
33.3
33.3
66.7

liter/100 km
1 : ...
effectieve besparing (%)
km/100 liter

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geve n periode

Frequentie
1
2

Percentage
33.3
66.7

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)

Frequentie
1
1

Percentage
33.3
33.3

Softwarepakket CO2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

Gewenste eenheden

Welke eenheden
gram CO2/km
kg CO2/liter lucht
rendement

gram CO2/km

Frequentie
1
1
1

Percentage
33.3
33.3
33.3

kg CO2/liter lucht
rendement

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
1

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)

*

Frequentie
1
1

Percentage
33.3
33.3

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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Percentage
33.3
33.3

Softwarepakket rijstijl
snelheid

Gewenste eenheden

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie t/m negen eenheden
tien eenheden
niet van toepassing *
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

aantal te lange perioden
stationair
aantal te snelle
versnellingen
toerental
deceleratie
acceleratie
aantal te harde
vaartverminderingen
tijd in bep. versn.
gereden
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aantal te lange perioden stationair
aantal te snelle versnellingen
toerental
deceleratie
acceleratie
aantal te harde vaartverminderingen

tijd in bep. versn. gereden
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Percentage
33.3
33.3
66.7
33.3
33.3
33.3
66.7
33.3
33.3
33.3

Over welke periode informatie
Frequentie
1
2

per rit
per zelf aan te geven periode

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
min./max.

Frequentie
2
1
1

Percentage
66.7
33.3
33.3

Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

**

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

= geen informatie gewenst over rijstijl
= geen informatie gewenst over afstand

**
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Percentage
33.3
66.7

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
2

Percentage
66.7

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
2

Presentatie van informatie
getal

Frequentie
2

Percentage
66.7

100

Percentage
33.3
66.7

E. Wagenparkbeheerders zakelijke rijders
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
0,80

Prettig
0,42

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
Totaal

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
3
1
3
1
-

Percentage
100
33.3
100
33.3
-

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
rijstijl
geen voorkeur
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
nee
Totaal

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Volgorde presentatie meerdere soorten informatie
tegelijkertijd
zelf aangeven (knop)
Totaal

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100
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brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
Frequentie
3
3

één eenheid
Totaal

Percentage
100
100

Gewenste eenheden

Welke eenheden
1 : ...
km/100 liter

Frequentie
2
1

Percentage
66.7
33.3

Frequentie
3
2

Percentage
100
66.7

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Over welke periode informatie
continu
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
3
2
2

Percentage
100
66.7
66.7

Presentatie van informatie
Frequentie
3

digitaal

Percentage
100

In-car systeem CO 2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Welke eenheden
wel/niet schoon

*

Frequentie
1

Percentage
33.3

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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1 : ...
km/100 liter

Wanneer informatie
na afloop van het rijden

Frequentie
1

Percentage
33.3

Over welke periode informatie
per rit

Frequentie
1

Percentage
33.3

Presentatie van informatie
status display

Frequentie
1

Percentage
33.3

In-car systeem rijstijl
Gewenste eenheden
snelheid

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie of vier eenheden
vijf eenheden
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

aant. te lange perioden
stationair

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

toerental
aant. te harde
vaartverminderingen
aant. te snelle
versnellingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aant. te lange perioden stationair
toerental
aant. te harde vaartverminderingen
aant. te snelle versnellingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
1
1
1
2
2
1
1

Percentage
33.3
33.3
33.3
66.7
66.7
33.3
33.3

Wanneer informatie
tijdens het rijden

Frequentie
3

Percentage
100

Over welke periode informatie
continu
op gewenst moment
zelf aan te geven periode

Frequentie
3
1
1

Percentage
100
33.3
33.3
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Presentatie van informatie
Frequentie
2
1
1
1

digitaal
tekst
geluidssignaal
analoog (+ kleuren)

Percentage
66.7
33.3
33.3
33.3

In-car systeem afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Welke eenheden
aantal km tot lege tank

Frequentie
1

Percentage
33.3

Frequentie
1

Percentage
33.3

Wanneer informatie
tijdens het rijden

Over welke periode informatie
op gewenst moment

Frequentie
1

Percentage
33.3

Presentatie van informatie
digitaal

Frequentie
1

Percentage
33.3

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket
100

Behoefte aan softwarepakket
ja
nee
Totaal

Frequentie
3
3

Percentage
100
100

80

60

40

Percent

20

0
ja

Behoefte aan softwarepakket

*

= geen informatie gewenst over afstand
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Aantal soorten informatie

één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
vier soorten informatie
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

Vergelijking verschillende auto’s en/of personen
ja, voor auto’s + pers.
ja, voor personen
Totaal

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100
Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
3
1
3
2
-

Percentage
100
33.3
100
66.7
-

brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
Totaal

Frequentie
3
3

Percentage
100
100

Gewenste eenheden

Welke eenheden
1 : ...
km/100 liter

Frequentie
2
1

1 : ...

Percentage
66.7
33.3

km/100 liter

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
3

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
taartdiagram
staafdiagram

Frequentie
3
1
1
2

Percentage
100
33.3
33.3
66.7
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Percentage
33.3
100

Softwarepakket CO2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Welke eenheden
wel/niet schoon

Frequentie
1

Percentage
33.3

Over welke periode informatie
Frequentie
1
1

per rit
per zelf aan te geven periode

Percentage
33.3
33.3

Presentatie van informatie
tekst

Frequentie
1

Percentage
33.3

Softwarepakket rijstijl
Gewenste eenheden
snelheid

Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie of vier eenheden
vijf eenheden
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

aantal te lange perioden
stationair
aantal te snelle
versnellingen
toerental
aantal te harde
vaartverminderingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aantal te lange perioden stationair
aantal te snelle versnellingen
toerental
aantal te harde vaartverminderingen

variatie in snelheid
wel/niet zuinig

*

Frequentie
2
1
2
1
2
1
1

Percentage
66.7
33.3
66.7
33.3
66.7
33.3
33.3

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
3

Percentage
33.3
100

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
staafdiagram
taartdiagram
min./max.

Frequentie
2
1
1
1
1

Percentage
66.7
33.3
33.3
33.3
33.3

Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
2

Percentage
66.7

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
1

Presentatie van informatie
getal

*

Frequentie
2

Percentage
66.7

= geen informatie gewenst over afstand
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Percentage
33.3
33.3

F. Wagenparkbeheerders servicebedrijven
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
1,13

Prettig
0,25

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100
Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
2
2
-

Percentage
66.7
66.7
-

brandstofverbruik
rijstijl

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
rijstijl
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
anders, nl. geen beeldscherm, alleen geluidssignalen
Totaal

Frequentie
2
1
3

Volgorde presentatie meerdere soorten informatie
niet van toepassing
Totaal

Frequentie
3
100

Percentage
3
100
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Percentage
66.7
33.3
100

In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
1 : ...

Frequentie
1
1

Percentage
33.3
33.3

Frequentie
2
2

Percentage
66.7
66.7

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Over welke periode informatie
continu
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
2
1
1

Percentage
66.7
33.3
33.3

Presentatie van informatie
Frequentie
2

digitaal

Percentage
66.7

In-car systeem CO 2-uitstoot
Niet van toepassing: geen informatie gewenst over CO2-uitstoot

In-car systeem rijstijl
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

**

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

= geen informatie gewenst over brandstofverbruik
= geen informatie gewenst over rijstijl

**
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liter/100 km
1 : ...

Welke eenheden
schakelmoment
aantal te snelle versn.
wel/niet zuinig

Gewenste eenheden

Frequentie
1
1
1

Percentage
33.3
33.3
33.3

schakelmoment
aantal te snelle versn.
wel/niet zuinig

Wanneer informatie
tijdens het rijden

Frequentie
2

Percentage
66.7

Over welke periode informatie
continu

Frequentie
2

Percentage
66.7

Presentatie van informatie
status display
geluidssignaal

Frequentie
1
1

Percentage
33.3
33.3

In-car systeem afstand
Niet van toepassing: geen informatie gewenst over afstand

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket

Behoefte aan softwarepakket
Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

één soort informatie
twee soorten informatie
Totaal

Percentage
66.7
33.3
100

Vergelijking verschillende auto’s en/of personen
ja, voor auto’s + pers.
nee
Totaal

Frequentie
2
1
3

60

40

20

Aantal soorten informatie
Frequentie
2
1
3

80

Percentage
66.7
33.3
100

110

Percent

ja
geen mening/twijfel
Totaal

100

0
ja

Behoefte aan softwarepakket

geen mening

Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
2
1
1
-

Percentage
66.7
33.3
33.3
-

brandstofverbruik
rijstijl
afstand

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

Gewenste eenheden

Welke eenheden

liter/100 km

Frequentie
2
1

liter/100 km
1 : ...

Percentage
66.7
33.3

1 : ...

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
2

Percentage
33.3
66.7

Presentatie van informatie
Frequentie
2

getal

Percentage
66.7

Softwarepakket CO2-uitstoot
Niet van toepassing: geen informatie gewenst over CO2-uitstoot

Softwarepakket rijstijl
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

**

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

= geen informatie gewenst over brandstofverbruik
= geen informatie gewenst over rijstijl

**
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Welke eenheden
Frequentie
1

wel/niet zuinig

Percentage
33.3

Over welke periode informatie
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1

Percentage
33.3

Presentatie van informatie
Frequentie
1
1
1

getal *
taartdiagram
*
maximum

Percentage
33.3
33.3
33.3

Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

**

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
1

Percentage
33.3

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
1

Percentage
33.3
33.3

Presentatie van informatie
getal

*

Frequentie
1

Percentage
33.3

= waarden bij rode lampjes van status display in-car systeem
= geen informatie gewenst over afstand

**
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G. Wagenparkbeheerders koeriersdiensten
In-car systeem algemeen
Waardering systeem
Praktisch
1,47

Prettig
0,42

Aantal soorten informatie
twee soorten informatie
Totaal

Frequentie
3
3

Percentage
3
100
Gewenste soorten informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
3
2
1
-

Percentage
100
66.7
33.3
-

Belangrijkste soort informatie
brandstofverbruik
geen voorkeur
Totaal

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Mogelijkheid uitzetten beeldscherm
ja
nee
Totaal

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Volgorde presentatie meerdere soorten informatie
tegelijkertijd
zelf aangeven (knop)
niet van toepassing
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100
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brandstofverbruik
rijstijl
afstand

In-car systeem brandstofverbruik
Aantal eenheden
Frequentie
3
3

één eenheid
Totaal

Percentage
100
100
Gewenste eenheden

Welke eenheden
Frequentie
1
1
1

liter/100 km
1 : ...
liter/km

Percentage
33.3
33.3
33.3

liter/100 km
1 : ...
liter/km

Wanneer informatie
tijdens het rijden
na afloop van het rijden

Frequentie
3
1

Percentage
100
33.3

Over welke periode informatie
continu
per rit
zelf aan te geven periode

Frequentie
3
1
1

Percentage
100
33.3
33.3

Presentatie van informatie
Frequentie
3

digitaal

Percentage
100

In-car systeem CO 2-uitstoot
Niet van toepassing: geen informatie gewenst over CO2-uitstoot

In-car systeem rijstijl
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
drie eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

*

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

= geen informatie gewenst over rijstijl
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Welke eenheden
aant. te lange perioden stationair
deceleratie
acceleratie
aant. te harde vaartverminderingen
aant. te snelle versnellingen

Frequentie
1
1
1
1
1

Percentage
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
Gewenste eenheden

Wanneer informatie
Frequentie
2

tijdens het rijden

Percentage
66.7

aant. te lange perioden
stationair
deceleratie
acceleratie

Over welke periode informatie
Frequentie
2

continu

Percentage
66.7

Presentatie van informatie
Frequentie
1
1
1

digitaal
status display
geluidssignaal

Percentage
33.3
33.3
33.3

In-car systeem afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
1

Percentage
33.3

Frequentie
1

Percentage
33.3

Wanneer informatie
na afloop van het rijden

Over welke periode informatie
per rit

*

Frequentie
1

Percentage
33.3

= geen informatie gewenst over afstand
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aant. te harde
vaartverminderingen
aant. te snelle
versnellingen

Presentatie van informatie
Frequentie
1

digitaal

Percentage
33.3

Softwarepakket algemeen
Behoefte aan softwarepakket

Behoefte aan softwarepakket
Frequentie
2
1
3

ja
nee
Totaal

100

Percentage
66.7
33.3
100

80

60

40

Aantal soorten informatie
één soort informatie
twee soorten informatie
drie soorten informatie
niet van toepassing *
Totaal

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

Percent

Frequentie
1
1
1
3

20

0
ja

nee

Behoefte aan softwarepakket

Vergelijking verschillende auto’s en/of personen
ja, voor auto’s + pers.
*
niet van toepassing
Totaal

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100
Gewenste informatie

Welke soorten informatie
brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand
andere soort informatie

Frequentie
2
1
2
2
-

Percentage
66.7
33.3
66.7
66.7
-

Softwarepakket brandstofverbruik
Aantal eenheden
één eenheid
twee eenheden
niet van toepassing
Totaal

*

**

Frequentie
1
1
1
3

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

= geen softwarepakket gewenst
= geen informatie gewenst over brandstofverbruik

**
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brandstofverbruik
CO2-uitstoot
rijstijl
afstand

Gewenste eenheden

Welke eenheden
liter/100 km
effectieve besparing (%)
liter/km

Frequentie
1
1
1

Percentage
33.3
33.3
33.3

liter/100 km
effectieve besparing (%)
liter/km

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
2

Percentage
33.3
66.7

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)

Frequentie
2
1

Percentage
66.7
33.3

Softwarepakket CO2-uitstoot
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

Frequentie
1
2
3

Percentage
33.3
66.7
100

Welke eenheden
wel/niet schoon

Frequentie
1

Percentage
33.3

Over welke periode informatie
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1

Presentatie van informatie
tekst

*

Frequentie
1

Percentage
33.3

= geen informatie gewenst over CO2-uitstoot
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Percentage
33.3

Softwarepakket rijstijl
Gewenste eenheden

Aantal eenheden
één of twee eenheden
drie eenheden
vier t/m zeven eenheden
acht eenheden
niet van toepassing *
Totaal

Frequentie
1
1
1
3

snelheid
aantal te lange perioden
stationair

Percentage
33.3
33.3
33.3
100

aantal te snelle
versnellingen
toerental
acceleratie
aantal te harde
vaartverminderingen
variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Welke eenheden
snelheid
aantal te lange perioden stationair
aantal te snelle versnellingen
toerental
acceleratie
aantal te harde vaartverminderingen

variatie in snelheid
wel/niet zuinig

Frequentie
1
2
2
1
1
2
1
1

Percentage
33.3
66.7
66.7
33.3
33.3
66.7
33.3
33.3

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
2

Presentatie van informatie
getal
grafiek (verloop in tijd)
taartdiagram

Frequentie
2
1
1

Percentage
66.7
33.3
33.3

Softwarepakket afstand
Aantal eenheden
één eenheid
niet van toepassing
Totaal

*

**

Frequentie
2
1
3

Percentage
66.7
33.3
100

= geen informatie gewenst over rijstijl
= geen informatie gewenst over afstand

**
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Percentage
33.3
66.7

Welke eenheden
aantal km

Frequentie
2

Percentage
66.7

Over welke periode informatie
per rit
per zelf aan te geven periode

Frequentie
1
2

Presentatie van informatie
getal

Frequentie
2

Percentage
66.7
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Percentage
33.3
66.7

Antwoordbomen
A. Instructeurs voortgezette rijopleiding
In-car systeem
Brandstofverbruik

Eenheid
L/100 km

Wanneer
Tijdens
Na afloop
Tijdens
Na afloop
Tijdens
Tijdens
Tijdens

Liters
CO2-uitstoot
Rijstijl
Afstand

Gr/km
Snelheid
# km tot lege tank

Periode
Continu
Per rit
Continu
Per rit
Continu
Continu
Gewenst moment

Presentatie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Software
Eenheid
Brandstofverbruik

CO2-uitstoot
Rijstijl

Afstand

L/100 km
Liters
Effectieve besparing (%)
Gr/km
Snelheid
# te snelle versnellingen
# te harde vaartverminderingen
Tijd in bepaalde versnelling
# km

Periode
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

rit
rit
rit
rit
rit
rit
rit
rit
rit

Presentatie
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal

Periode
Continu
Per rit
Continu
Per rit
Continu
Continu
Per rit
Per rit
Continu
Per rit
Per rit

Presentatie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

B. Instructeurs basisrijopleiding
Boordcomputer
Eenheid
Brandstofverbruik

L/100 km
1 : ...

Rijstijl

Snelheid
Acceleratie
# te harde vaartverminderingen
# te lange perioden stationair

Afstand

# km
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Wanneer
Tijdens
Na afloop
Tijdens
Na afloop
Tijdens
Tijdens
Na afloop
Na afloop
Tijdens
Na afloop
Na afloop

Software
Eenheid
Brandstofverbruik
CO2-uitstoot
Rijstijl

Afstand

L/100 km
Snelheid
Acceleratie
# te lange perioden stationair
# km

Periode
Per rit
Per rit
Per rit
Per rit
Per rit

Presentatie
Getal
Grafiek
Grafiek
Getal
Getal

Presentatie
Analoog +
kleuren

C. Particuliere automobilisten
Boordcomputer
Eenheid
Brandstofverbruik

CO2
Rijstijl

Afstand

L/100 km

Wanneer
Tijdens

Periode
Continu

1 : ...

Tijdens

Continu
Gewenst moment

Schakelmoment
Wel/niet zuinig
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stationair
# km tot lege tank

Na afloop
Tijdens
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Per rit
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Status display
Status display
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Tijdens
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Digitaal

L/100 km

Periode
Per rit
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Getal
Grafiek
Getal
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Eenheid
Brandstofverbruik

1:...
CO2-uitstoot
Rijstijl

Snelheid

Zelf aan te geven
periode
Zelf aan te geven
periode
Per rit
Zelf aan te geven
periode

Acceleratie

Per rit
Zelf aan te geven
periode

Aantal te snelle versnellingen

Per rit
Zelf aan te geven
periode

Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
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Deceleratie

Per rit
Zelf aan te geven
periode

# te harde vaartverminderingen

Per rit
Zelf aan te geven
periode

Variatie in snelheid

Per rit
Zelf aan te geven
periode

Afstand

-

-

Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
-

D. Wagenparkbeheerders van leasebedrijven
Boordcomputer
Brandstofverbruik

Eenheid
L/100 km

Wanneer
Tijdens

CO2

Gram/km

Tijdens

Wel/niet schoon
Snelheid
# te snelle versnellingen

Tijdens
Na afloop
Tijdens

Periode
Continu
Gewenst moment
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Gewenst moment
Per rit
Continu
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stationair
# te harde
vaartverminderingen
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Tijdens
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Presentatie
Digitaal
Digitaal
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Digitaal
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Digitaal
Status display

Tijdens
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Tijdens
Na afloop
Tijdens
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Per rit
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Digitaal
Digitaal

Km/100 liter

Periode
Per rit
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Getal
Grafiek
Getal

Rijstijl

Afstand

# km tot lege tank

Software
Eenheid
Brandstofverbruik

Liters/100 km
CO2-uitstoot

Gr/km
Rendement
Kg/liter lucht
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Zelf aan te geven
periode
Zelf aan te geven
periode
Zelf aan te geven
periode
Per rit
Per rit

Getal
Getal
Grafiek
Getal

Rijstijl

Acceleratie

Per rit
Zelf aan te geven
periode

# te snelle versnellingen

Per rit
Zelf aan te geven
periode

Deceleratie

Per rit
Zelf aan te geven
periode

# te harde vaartverminderingen

Per rit
Zelf aan te geven
periode

Variatie in snelheid

Per rit

Snelheid

Zelf aan te geven
periode
Per rit
Zelf aan te geven
periode

Afstand
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Per rit
Zelf aan te geven
periode

Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
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Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Getal
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E. Wagenparkbeheerders van zakelijke rijders
Boordcomputer
Eenheid
Brandstofverbruik
CO2
Rijstijl

Afstand

Wanneer
Tijdens
Na afloop
Tijdens

Periode
Continu
Per rit
Continu

# te harde
vaartverminderingen

Tijdens

Continu

Presentatie
Digitaal
Digitaal
Geluid
Digitaal
Geluid

-

-

-

Digitaal
-

1 : ...
# te snelle versnellingen
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Software
Eenheid
1:...

Periode
Zelf aan te geven periode

Snelheid
# te snelle versnellingen

Per rit
Zelf aan te geven periode
Zelf aan te geven periode

Brandstofverbruik

Rijstijl

# te harde
vaartverminderingen

Afstand

# km

Per rit
Zelf aan te geven periode

Presentatie
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Grafiek
Getal
Getal

Per rit
Zelf aan te geven periode
Per rit

Grafiek
Getal
Getal
Getal

F. Wagenparkbeheerders van servicebedrijven
Boordcomputer
Eenheid
Brandstofverbruik

L/100 km
1 : ...

CO2
Rijstijl

Afstand

Wel/niet zuinig
# te snelle versnellingen
Schakelmoment
-

Wanneer
Tijdens
Na afloop
Tijdens
Na afloop

Periode
Continu
Per rit
Continu
Zelf aan te geven
periode
Continu
Continu
Continu
-

Presentatie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Periode
Zelf aan te geven periode
Per rit
Zelf aan te geven periode
-

Presentatie
Getal
Getal
Getal
-

Tijdens
Tijdens
Tijdens
-

Status display
Geluid
Geluid
-

Software
Eenheid
Brandstofverbruik

L/100km
1 : ...
-

CO2-uitstoot
Rijstijl
Afstand

G. Wagenparkbeheerders van koeriersdiensten
Boordcomputer
Eenheid
Brandstofverbruik

L/100 km
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Continu
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Opmerkingen
Waardering van het systeem
Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette
rijopleiding
(5 interviews)
B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)
C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

Opmerking(en)
?? Waardering voor een dergelijk systeem is sterk afhankelijk van de
doelgroep, persoonlijk zeg ik ‘ja’ tegen zo’n systeem.

??
??

Mag niet afleidend werken!
Het systeem moet effectief werken en geen irritatie veroorzaken.

??

Als het de concentratie van het rijden maar niet weghaalt. Een systeem
met LED-jes als waarschuwing is beter.
Zorgt voor afleiding in het verkeer.
Het systeem zou, als het moet, onzichtbaar ingebouwd moeten worden,
dus zonder hinderlijke lampjes of piepjes.
Naar mijn mening zullen verscheidene mensen meer aandacht
hebben/krijgen voor het display, dan voor het verkeer en ik vind het dus
niet de oplossing.
Integreren in nieuwe blackbox-technieken voor auto’s, geen aparte
kastjes voor het één en voor het andere. Esthetisch moet het passen in
de auto.
Gegevens fluctueren teveel, waardoor de aandacht van de weg afneemt.
Het moet gemakkelijk en goed zichtbaar/afleesbaar zijn, zodat het niet
teveel afleidt.
Komt veiligheid niet in gevaar, doordat men steeds maar gefixeerd is om
op dat kastje te kijken in plaats van op de weg te letten?

??
??
??

??

??
??
??

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)
E. Wagenparkbeheerders zakelijke
rijders
(3 interviews)
F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)
G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??

Geen opmerkingen.

??

Geen opmerkingen.

??

Persoonlijk waardeer ik een dergelijk systeem, de bedrijfsmening is
echter tegengesteld.

??

Geen opmerkingen.
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Opmerkingen in-car systeem algemeen
Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en)
?? klein en verdraaibaar display, voor beide cursisten zichtbaar (2x);
?? plaatsing van het beeldscherm zoals nu bij VVCR;
?? eventueel combineren met GPS (navigatiesysteem);
?? beeldscherm standaard uit of tijd/temperatuur buitenlucht erop.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??
??
??
??
??
??
??

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??
??
??
??

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??
??
??

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??
??
??
??

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??
??
??

draaibaar en verlicht display, duidelijk afleesbaar voor leerling en
instructeur (3x);
plaatsing van het beeldscherm midden bovenop dashboard, bv. aan de
voorruit te plakken (3x);
continu gegevens wegschrijven en niet stoppen wanneer motorstroom
uitvalt (2x).
niet te gemakkelijk te resetten zijn (2x).
let op prijs-kwaliteit verhouding;
boordcomputer/beelscherm moet niet uitneembaar zijn;
bediening op apparaatje zelf of aan het stuur.

liefst geïntegreerd in het dashboard, geen losse kastjes (2x);
niet teveel getallen (werkt afleidend), liever LED-jes;
klein en simpel apparaatje;
goedkoop om zelf aan te schaffen of standaard aanwezig in een nieuwe
auto;
?? eventueel ook geluid tezamen met CO2-uitstoot integreren tot een
milieumaat.
gemakkelijk en leuk in het gebruik (een hebbeding) (2x);
veel informatie, maar niet opdringerig (bv. positieve i.p.v. negatieve
feedback);
?? alle informatie op één scherm, op gewenst moment informatie over CO2uitstoot;
?? brandstofverbruik continu in beeld, rest van de informatie met een druk
op de knop;
?? let op prijs-kwaliteit verhouding (het moet ‘uit’ kunnen).
boordcomputer combineren met GPS (navigatiesysteem);
niet te groot en met een goed leesbaar display;
lastig om chauffeurs zuinig te laten rijden, zij hebben geen financiële
prikkel (mogelijke oplossing: beloningssysteem).

liefst alleen geluidssignalen;
eventueel combineren met GPS (navigatiesysteem);
geschikt voor diesel, benzine en LPG;
lastig om chauffeurs zuinig te laten rijden, zij hebben geen financiële
prikkel;
?? bediening op top van richtingaanwijzer;
?? dit systeem is al in vrijwel alle auto's aanwezig: feest der herkenning.
klein LCD-schermpje;
liefst geïntegreerd in het dashboard;
op een goed zichtbare plaats voor de bestuurder.
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Opmerkingen in-car systeem per soort informatie
Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) BRANDSTOFVERBRUIK
?? op 1 decimaal nauwkeurig (2x);
?? op 2 decimalen nauwkeurig;
?? liter/100 km moet omschakelen naar liter/uur bij stilstaan;
?? “mode”-knop voor het kiezen van de eenheid;
?? in plaats van status display is ook een afbeelding van duim omhoog/laag mogelijk.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??

liter/100 km tegelijk presenteren met ‘in welke versnelling wordt
gereden’.

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??
??
??
??
??

eventueel ook kosten meenemen door bv. een literprijs in te voeren
(2x);
op 1 decimaal nauwkeurig;
op 2 decimalen nauwkeurig;
nog keuze kunnen maken tussen analoge of digitale presentatie.
brandstofverbruik moet continu zichtbaar zijn.

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

op 1 decimaal nauwkeurig.

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

tijdens het rijden voor een zelf aan te geven periode (bv. een gedeelte
van de rit) het gemiddelde verbruik tonen en na afloop van het rijden
voor een zelf aan te geven periode (bv. elke dag of week) het
gemiddelde verbruik tonen.
?? tijdens het rijden voor een zelf aan te geven periode (bv. elke week op
een vaste dag en een vast tijdstip) het gemiddelde verbruik tonen.
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Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) CO2-UITSTOOT
?? tezamen met brandstofverbruik (2x);
?? wel/niet schoon moet gekoppeld zijn aan de temperatuur van de
motor;
?? gangbare eenheid.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??

geen opmerkingen.

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??

geen opmerkingen.

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??

gangbare eenheid, zoals gram CO2/km;
CO2-uitstoot niet continu zichtbaar op het beeldscherm.

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

na afloop van het rijden een gemiddelde voor wel/niet schoon met een
oranje, rood of groen LED-je.

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.
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Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) RIJSTIJL
?? deceleratie op beeldscherm bij remmen in plaats van
brandstofverbruik;
?? ECO-toerenteller: groen gebied is doorschakelen, evt. met LED-je of
piepje;
?? snelheid is niet zo belangrijk als eenheid (te veel afleiding);
?? tekst met besparing als motor was uitgezet meteen na het moment dat
de motor uitgezet had kùnnen worden (maar wat niet is gebeurd);
?? piepje bij onveilige afstand tot voorligger.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??
??
??
??
??

toerental al aanwezig in auto, anders wèl in boordcomputer (3x);
‘in welke versnelling’ tegelijk presenteren met liter/100 km;
‘in welke versnelling’ tegelijk presenteren met snelheid;
na afloop van het rijden tekst met bv. ‘3x te hard geremd’;
presentatie van variatie in snelheid: staafje dat tussen min. en max.
beweegt.

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??

toerental vaak al aanwezig in auto, anders in boordcomputer (2x).

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

tijdens het rijden voor een zelf aan te geven periode (bv. gedeelte van
de rit) ‘wel/niet zuinig’ tonen (een gemiddeld oordeel).

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??

status display of geluidssignaal bij het overschrijden van een norm.

wel/niet zuinig gebaseerd op alle genoemde eenheden, met oranje,
rode of groene LED-jes;
?? aantal te snelle versnellingen en aantal te harde vaartverminderingen
optellen vanaf bepaald moment, bv. begin van het jaar.
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Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) AFSTAND
?? geen dagteller, want die zit al in de auto.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??

de gereden afstand moet gerelateerd zijn aan de km-stand, die gewoon
doortelt.

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??

geen opmerkingen.

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??

tijd: hoe lang heeft de rit geduurd; hoe lang rijd ik op 1 tank;
geen km-teller, want die zit al in de auto.

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.
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Opmerkingen softwarepakket algemeen
Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en)
?? liever automatisch inlezen (bv. radiografisch of via GSM) in plaats van
chipkaart (3x);
?? gegevens inlezen met behulp van chipkaart is OK (2x).

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??
??

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??
??
??

liever automatisch inlezen in plaats van chipkaart;
betaalbaar en overzichtelijk softwarepakket met veel mogelijkheden;
twijfel softwarepakket: meer voor computerfreaks, het verslonst snel,
1x is leuk.

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??
??

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??
??

gegevens moeten uitleesbaar zijn in Excel (zelf figuren maken);
‘leuke’ software (hebbeding);
er moet duidelijk gemaakt worden wanneer het systeem ‘uit’ kan (qua
geld).
gegevens moeten uitleesbaar zijn in Excel (zelf figuren maken);
bij automatisch inlezen wèl softwarepakket, bij chipkaart géén
softwarepakket (ook met het oog op belasten van werknemers);
mogelijkheid tot vergelijken van auto’s en personen onderling is
belangrijk;
veronderstelling is dat werknemers niet/nauwelijks behoefte hebben
aan eigen softwarepakket.

duidelijk, simpel en overzichtelijk softwarepakket (2x);
nu maar 1 auto in bezit, bij meerdere auto’s in bezit, wel interesse in
vergelijking tussen verschillende auto’s (2x);
?? gegevens inlezen met behulp van chipkaart is OK;
?? software moet rapportcijfer geven per leerling per rit per soort
informatie, gekoppeld aan norm (zoals bij PTT);
?? eventueel voor leerlingen een softwarepakket maken.

??
??

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

gegevens via chipkaart inlezen (met goed bereikbare uitleesstations) of
automatisch (bv. radiografisch of via GSM) (2x);
?? simpel softwarepakket.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??
??
??

gegevens moeten uitleesbaar zijn in Excel (zelf figuren maken);
veel keuzemogelijkheden in software;
geen softwarepakket, aangezien terugkoppeling naar chauffeurs te lang
zal duren.
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Opmerkingen softwarepakket per soort informatie
Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) BRANDSTOFVERBRUIK
?? zoveel mogelijk informatie, zodat er keuzen gemaakt kunnen worden,
bv. per ‘type’ cursist;
?? gemiddelde interessant voor cursisten, verloop in de tijd interessant
voor VVCR.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??
??

periode: per 2 weken of maand;
liefst rapportcijfer op basis van norm.

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??
??

periode: per dag, week, maand of jaar;
grafiek met gemiddelde waarden per week.

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??

periode: per half jaar;
in getalvorm (tabel) aandacht voor overschrijding bepaalde normen.

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??
??

periode: per dag of week;
veel mogelijkheden met betrekking tot presentatievorm (verg. Excel).

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

periode: per maand of kwartaal.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??

periode: per dag (2x), week of maand.
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Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) CO2-UITSTOOT
?? gangbare eenheid;
?? zoveel mogelijk informatie, zodat er keuzen gemaakt kunnen worden,
bv. per ‘type’ cursist;
?? gemiddelde interessant voor cursisten, verloop in de tijd interessant
voor VVCR.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??

liefst rapportcijfer op basis van norm.

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??

geen opmerkingen.

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??

periode: per half jaar;
in getalvorm (tabel) aandacht voor overschrijding bepaalde normen.

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

ook informatie gewenst over afwijken van norm voor schoon rijden.

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??
??

periode: per dag of week;
informatie over CO2-uitstoot met oog op toekomst: straks
waarschijnlijk verplicht.
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Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) RIJSTIJL
?? aan de hand van softwaregegevens beeld krijgen van ‘type’ rijder op
basis van acceleratie- en deceleratiegedrag;
?? door brandstofverbruik al goed idee over betreffende rijstijl;
?? zoveel mogelijk informatie, zodat er keuzen gemaakt kunnen worden,
bv. per ‘type’ cursist.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??
??

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

veel mogelijkheden met betrekking tot presentatievorm (verg. Excel).

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??

getallen en maxima gewenst voor bijbehorende waarden van rode LEDjes op boordcomputer.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??
??

periode: per dag (2x), week of maand;
gegevens met betrekking tot toerental wel interessant voor
vrachtwagens, niet voor bestelwagens.

alle gegevens moeten in 1 grafiek te tonen zijn (bv. acceleratie en
brandstofverbruik) (2x);
?? liefst rapportcijfer op basis van norm.
periode: veel keuzemogelijkheden, bv. per dag (2x), week (2x), maand
(2x) of jaar (2x);
?? resultaten softwarepakket incl. adviezen: bv. ‘stel u had … dan had u …
bespaard’ (evt. met kosten).
periode: per half jaar;
in getalvorm (tabel) aandacht voor overschrijding van bepaalde
normen;
?? voornaamste is het detecteren van extremen (bv. toerental).
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Doelgroep
A. Instructeurs
voortgezette rijopleiding
(5 interviews)

Opmerking(en) AFSTAND
?? veel keuzemogelijkheden met betrekking tot de periode.

B. Instructeurs
basisrijopleiding
(10 interviews en
1 paneldiscussie)

??

gegevens over afstand ten behoeve van belastingdienst
(privé/zakelijke) (2x).

C. Particuliere
automobilisten
(4 paneldiscussies)

??

periode: veel keuzemogelijkheden, bv. per dag, week of maand.

D. Wagenparkbeheerders
leasebedrijven
(3 interviews)

??

periode: per week, maand of half jaar.

E. Wagenparkbeheerders
zakelijke rijders
(3 interviews)

??

geen opmerkingen.

F. Wagenparkbeheerders
servicebedrijven
(3 interviews)

??
??

periode: per dag of project;
gegevens met betrekking tot afstand niet ten behoeve van zuinig
rijden, maar ten behoeve van fraudebestrijding.

G. Wagenparkbeheerders
koeriersdiensten
(3 interviews)

??

periode: per dag (2x), week of maand.
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