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OVER CGI  

CGI, opgericht in 1976, is een van de 
grootste dienstverleners ter wereld op 
het gebied van informatietechnologie 
en bedrijfsprocessen. Wij combineren 
innovatieve dienstverlening en 
oplossingen met een gedisciplineerde 
werkwijze. Met een track record van 
95% on-time en on-budget projecten 
neemt CGI een leidende positie in 
binnen de sector. Onze focus op onder 
andere mobiliteit, big data analytics en 
IT Modernization helpt onze 
opdrachtgevers hun dienstverlening 
verder af te stemmen op de 
klantwensen. We weten kosten te 
besparen, uw business verder te 
flexibiliseren en uw IT-omgeving voor te 
bereiden op de toekomst. Dat doen we 
met de toewijding en zorgvuldigheid 
van een business partner die niet 
anders dan gewend is te werken met 
de bedrijfskritische systemen en data 
van zijn klanten. De gemiddelde score 
voor klanttevredenheid komt al jaren uit 
op een 9. Een duidelijk bewijs van 
CGI’s toewijding. 
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Voor meer informatie over CGI bezoek:
www.cginederland.nl/movesmarter  

of e-mail ons op:  
info.nl@cgi.com. 

TRAINING, BEGELEIDING EN SERVICE  

BestDriver is een oplossing die chauffeurs als simpel, toegankelijk en 
effectief ervaren. Onze oplossing gaat uit van het prikkelen van de eigen 
motivatie van de chauffeur om zijn rijgedrag verder te optimaliseren. Het 
BestDriver-dashboard biedt managers en teamleiders daarnaast alle 
informatie over het rijgedrag van hun chauffeurs. Zij kunnen zo gemakkelijk 
sturen op die aspecten die het rijgedrag verder effectief verbeteren. Om 
teamleiders te helpen het dashboard zo goed mogelijk te benutten, 
besteden wij veel aandacht aan het trainen van de teamleiders. Daarnaast 
zorgen wij voor een maandelijkse begeleiding tijdens de game. Onze 
ervaring leert dat hiermee het rendement van BestDriver aanzienlijk 
toeneemt. Er is zelfs een besparing van 3,5% op het brandstofverbruik 
mogelijk.  

EEN VOORBEELD VAN HET BESPARINGSPOTENTIEEL 

Een simpel rekenvoorbeeld toont het forse besparingspotentieel van 
BestDriver. Stel: uw organisatie heeft 185 voertuigen die beschikken over 
de juiste ‘on board unit’ voor het gebruik van BestDriver. Onze ervaring is 
dat minimaal 75% van de totale chauffeurs populatie actief meedoet aan 
BestDriver. Als we uitgaan van een besparing van 3,5%, dan komt het 
besparingspotentieel daarmee op ruim 80.000 euro per jaar.  

TERUGDRINGEN SCHADES  

Het blijft overigens niet bij de besparing op brandstofgebruik. Uit meerdere 
onderzoeken komt naar voren dat er een duidelijk verband is tussen veilig 
en bewust rijden en het terugdringen van het aantal schades. Met 
BestDriver wordt nadrukkelijk het rijgedrag positief beïnvloed. Gedurende 
de game onderzoeken we dan ook samen met de organisatie de impact die 
BestDriver heeft op het terugdringen van het aantal schades. Die impact 
kan van organisatie tot organisatie variëren: een stadsrit is immers anders 
dan een internationale rit. 

BESTDRIVER+ 

De BestDriver-app combineert, zoals vermeld, big data analytics met 
gamification. Er is echter nog veel meer waarde te halen uit de data die je 
als grote dienstverlener genereert uit diverse bronnen. CGI kan organisaties 
helpen het optimale uit deze data te halen. We hebben de expertise en de 
mogelijkheden om al deze data te bundelen en te analyseren, waardoor 
bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen inzichtelijk worden.  


