
Gefeliciteerd, de deelname aan e-Driver is 

uitstekend!

Uw medewerkers voldoen aan de 

richtlijnen van e-Driver. 

e-Driver is vernieuwd! 

Hierbij ontvangt u de laatste e-Driver Manager Update. 

Afgelopen dagen zijn alle medewerkers overgezet naar de nieuwste versie van e-Driver.

U ontvangt binnen enkele weken toegang tot een online dashboard waar u de deelname en activiteiten (passend 

binnen de nieuwe privacy wetgeving van 2018) live kunt bekijken.

Team e-Driver 

Beste e-Driver Manager,

Hierbij ontvangt u de e-Driver Manager Update. 

Onderstaande gegevens zijn opgemaakt tot: 15 oktober 2017. 

U ziet het huidige deelname-percentage van uw medewerkers. Verder ziet u het kennisniveau op het gebied 

van verkeersregels, verkeersinzicht en Het Nieuwe Rijden.

Deelname

Hieronder ziet u de huidige deelname stand van uw medewerkers. Uitgenodigd: 53 medewerkers

Score deelnemers

Hieronder ziet u de huidige kennisscore van uw medewerkers.
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 Verkeersinzicht  Verkeersregels  HNR 

In de periode 01 september - 15 oktober 2017 hebben uw medewerkers deelgenomen aan de 

e-Driver Challenge. 

De deelnemer die in de kortste tijd alle vragen correct beantwoordt wint de challenge! Motiveer uw 

medewerkers om iedere periode weer mee te doen!

Hieronder treft u de winnaars. 

TIP: Beloon uw medewerkers met een 'schouderklop'.

1. ANNA (2265 punten)

2. OESHA (1773 punten)

3. ESTHER (1393 punten)

4. DURMUS (1352 punten)

5. FLORUS (853 punten)

e-Driver Challenge winnaars

Management ondersteuning
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U ontvangt de e-Driver management informatie omdat uw werkgever heeft gekozen voor het e-Driver 

programma. 

De doelstelling van het e-Driver programma is de veiligheid van uw medewerkers verhogen, 

brandstofkosten te verlagen en CO2-uitstoot te reduceren. 

U ontvangt de management informatie iedere 6 weken. 

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

Wij willen u graag proactief op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen op e-Driver. Deze 

updates kunnen van belang zijn bij het motiveren en informeren van uw medewerkers. U kunt hier

onze pagina bekijken en volgen.

Follow

Informatie

Contact

LinkedIn
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