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KBC lanceert intern pilootproject rond veiliger, zuiniger
en duurzamer verkeer

KBC startte onlangs een pilootproject waarin honderdvijftig collega’s met een KBC-leasewagen gratis en
op vrijwillige basis een jaar lang hun rijgedrag laten meten. Enkele van de parameters zijn snelheid,
remgedrag, snelheid in de bochten. Ook de houding van de deelnemers tegenover verkeersveiligheid
wordt onderzocht. De beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd ingevuld.
Aangepast rijgedrag heeft niets dan voordelen
Met dit pilootproject wil KBC bij zijn werknemers meer aandacht vragen voor verkeersveiligheid en milieu.
Het rijgedrag bepaalt in belangrijke mate de kans op schade, het brandstofverbruik, de onderhoudskosten
en de ecologische voetafdruk. Inzicht verwerven in het rijgedrag en dat aanpassen waar nodig, leidt dan ook
tot een veiliger, zuiniger en duurzamer verkeer. De chauffeur krijgt individuele feedback over zijn rijstijl.
Past hij zijn rijgedrag aan, dan zal hij daar voordeel uit halen.
"Inzicht verwerven in het rijgedrag en dat aanpassen waar nodig, leidt dan ook tot een veiliger,
zuiniger en duurzamer verkeer. Dit past volkomen in de maatschappelijke rol die KBC wenst te spelen.",
aldus Hans Verstraete, Algemeen directeur KBC Verzekeringen.
Wie zijn onze partners?
Voor het project werkt KBC samen met TomTom Business Solutions, leverancier van oplossingen voor
wagenparkbeheer. In de wagen wordt een voertuigvolgsysteem van TomTom geïnstalleerd. Dat systeem
registreert het rijgedrag en de rijbewegingen van het voertuig. Anderzijds brengt ISW Limits NV, een spin-off
van de KU Leuven, met een uitgebreide test de houding tegenover verkeersveiligheid in kaart.
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Basis voor een nieuw verzekeringsproduct
Met de resultaten van de rijgedragmeting en de attitudetesten wil KBC nagaan of de feedback die de
chauffeurs krijgen, invloed heeft op hun toekomstige rijgedrag. Op basis daarvan wil KBC een
verzekeringsproduct ontwikkelen voor de wagenparkbeheerders van zijn bedrijvencliënten. De
rijgedragmeting geeft de wagenparkbeheerder een bijkomend instrument om de kosten van een wagenpark
onder controle te houden of zelfs te verlagen. Ze heeft namelijk een positief effect op het benzineverbruik,
de CO2-uitstoot, de bandenslijtage, de onderhoudskosten en niet het minst op het aantal ongevallen.
****
TomTom Business Solutions is de B2B-divisie van TomTom en levert oplossingen en producten voor
wagenparkbeheer aan meer dan 25 000 klanten wereldwijd. Met name de logistieke sector en de serviceen onderhoudsmarkt zetten dergelijke systemen al geruime tijd in om efficiënter te werken en te besparen
op tijd, communicatie, brandstof, onderhoud en schades. De toepassing van telematicatechnologie in de
verzekeringsmarkt is al enkele jaren in opmars en is met name in het Verenigd Koningrijk erg populair.
Jeroen Groenendijk, sales director bij TomTom Business Solutions: “KBC loopt met deze stap duidelijk
voorop in de Belgische verzekeringsmarkt. Onze ervaringen in het buitenland hebben ons geleerd dat
dergelijke initiatieven leiden tot grote besparingen voor zowel de verzekeraar, de wagenparkeigenaars als
het milieu.”
ISW Limits is een spin-off van de KU Leuven. Als pionier in wetenschappelijk onderbouwde instrumenten,
methodes en diensten ondersteunt ISW Limits organisaties en individuen op het vlak van psychosociaal
welzijn en veiligheid. “Het was voor ons een uitdaging om voor KBC onze knowhow over impliciete en
expliciete gedrag- en attitudemetingen om te zetten in een nieuw, innovatief instrument dat rijgedrag kan
voorspellen en door feedback kan bijsturen”, aldus Sofie Taeymans, senior product manager van ISW Limits.
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