Poradnik dla menedżerów flot

17 lutego 2016

ECODRIVING
Jak przekonać kierowców?
Samochodami służbowymi jeżdżą kierowcy teoretycznie ‘gotowi’. W praktyce, korporacje zauważają
potrzebę ponownego szkolenia swoich kierowców, inwestują np. w szkolenia doskonalące technikę
jazdy, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojej floty, zaoszczędzić na zużyciu paliwa, wywiązać się
z obowiązku dbania o środowisko naturalne. Nie zawsze proces szkolenia i utrzymywania jego efektów
przebiega gładko. W materiałach, które dla Państwa przygotowała Fundacja ZenDriving
podpowiadamy, jak motywować pracowników do ekonomicznego i ekologicznego korzystania
z samochodów służbowych oraz proponujemy możliwe sposoby pokonywania barier natury
psychologicznej.

Ecodriving i ZenDriving mają ze sobą po drodze
Ecodriving to nie tylko technika jazdy sprzyjająca ekologii i ekonomii. To kultura jazdy, styl
zachowania i myślenia podczas jazdy. ZenDriving poprzez warsztaty psychologiczne wspiera
ideę uważnego prowadzenia samochodu, koncentracji na drodze oraz obserwowania otoczenia,
tak aby unikać niepotrzebnego przyspieszania i hamowania, utrzymania bezpiecznego odstępu
od poprzedzającego pojazdu oraz kierowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
na drodze.
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Motywowanie do ekojazdy różnych grup kierowców
Ludzie różnią się między sobą w postawach wobec środowiska naturalnego, zmian klimatycznych
oraz gotowości do zmiany sposobu podróżowania i stylu jazdy.
Możemy wyróżnić trzy kategorie kierowców:

Łatwa zdobycz menadżera flotowego (1)

Które
z poniższych technik
ekojazdy stosujesz
jako kierowca:
1. Przynajmniej raz w miesiącu
sprawdzam ciśnienie
w oponach.
2. Nie przyspieszam
gwałtownie / łagodnie
naciskam pedał gazu.
3. Obserwuję drogę, aby uniknąć
niepotrzebnego
przyspieszania i hamowania.
4. Jeżdżę wolniej w celu
zaoszczędzenia paliwa.
5. Planuję podróż, aby uniknąć
korków, robót drogowych,
zgubienia się.
6. Używam klimatyzacji tylko
wtedy, jeśli jest to konieczne.
7. Ruszam na zimnym silniku / nie
grzeję silnika przed ruszeniem.
8. Wyłączam silnik, gdy
utknąłem/łam w korku lub
czekam na przejeździe
kolejowym dłużej niż 30 s.
9. Zmieniam biegi między 2000
a 2500 obrotów silnika na
minutę.
10.Zdejmuję kufer dachowy,
z którego nie korzystam.

Ludzie należący do tej grupy są mocno zainteresowani
przystąpieniem do kursu ecodrivingu. Silna motywacja do
ekojazdy wynika z chęci ochrony środowiska, przynależnością
do społeczności 'zielonych'. Ten styl jazdy pasuje do ich
obecnego stylu życia. Dostrzegają fakt, że ekojazda przyczynia
się do obniżenia zanieczyszczenia powietrza oraz do poprawy
jakości życia i zdrowia. Rozumieją, dlaczego ich styl jazdy
powinien się zmienić.
Możliwe bariery:
• Samousprawiedliwienie jazdy niezgodnej z zaleceniami
ecodrivingu - poczucie, że dbam o środowisko na różne inne
sposoby, spełniłem już swój obowiązek moralny.
Sposób: W takiej sytuacji ryzykowne jest sięganie po
argumenty moralne typu 'bądź dobrym człowiekiem i dbaj
o środowisko naturalne'. Jeśli osoba należąca do grupy
'zielonych' ocenia siebie jako 'dobrego człowieka' przez
pryzmat tego, ile już zrobiła dla środowiska, to w łatwy
sposób usprawiedliwi nieekonomiczny styl jazdy. Wymaganie
od niej kolejnej eko-aktywności może rodzić opór. Ponadto,
samoocena jest silniej związana ze sprawnością niż
z moralnością. Warto zatem zachęcać do podnoszenia
sprawności za kierownicą.
• Poczucie, że już jeżdżę zgodnie z zasadami ecodrivingu
- niechęć do weryfikacji techniki jazdy.
Sposób: Nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej lub
zawsze może być lepiej. Pod takim hasłem można zaprosić
kierowców na audyt. Dobrze przeprowadzony audyt stylu
jazdy oraz sprawdzenie wiedzy i świadomości czym jest
ecodriving, postawienie osobistych celów, informacja zwrotna
udzielana na bieżąco, zwiększają motywację do zmiany stylu
jazdy. Dla większości mężczyzn ważne jest prezentowanie się
innym ludziom oraz spostrzeganie siebie jako osoby sprawnie
realizującej cele. Warto im to umożliwić w treningu ekojazdy.
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Kierowcy otwarci na zmianę (2)
W tej kategorii wyróżnia się dwie podgrupy:
A. Do podgrupy należą osoby, którym wprawdzie pasuje idea
bycia przyjaznym dla środowiska, ale są niechętni
wprowadzaniu przełomowych zmian w obecnym stylu życia.
Sposób:

Odpowiedzi TAK:

• Podkreślać, że zmiana stylu jazdy na eko wymaga
niewielkiego wysiłku, przebiega bez większych trudności,
a zasady ekojazdy łatwo można zaimportować do obecnego
stylu jazdy.
• Wyróżnić zyski, które potencjalnie są osobiście ważne dla
danej grupy np. dla osób żyjących w dużych miastach mogą to
być: obniżenie hałasu ulicznego, rozładowanie korków,
redukcja emisji spalin.

0-4 punkty
Możesz jeździć zdecydowanie
oszczędniej. Tu dowiedz się
jak. Trzymamy kciuki - trening
czyni mistrza!

5-8 punktów
Jeździsz umiejętnie
i ekonomicznie, jednak
mógłbyś zaoszczędzić jeszcze
więcej!

9-10 punktów
Świetnie! Jeździsz w pełni
ekonomicznie i ekologicznie.
Gratulujemy.

B. W tej podgrupie znajdują się osoby świadome
obowiązujących trendów ‘eko’. Do zmiany nie motywuje ich
chęć dbania o środowisko, okazują nawet pewne zmęczenie
tematem, jednakże chcą być 'na czasie', traktują ekojazdę jako
obowiązującą modę.
Sposób:
• Nauka ecodrivingu powinna zawierać elementy rozrywki,
być prezentowana w sposób atrakcyjny, interaktywny.
Konkursy, quizy, nauka poprzez zabawę są mile przez nich
widziane.
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii do prezentowania
efektów wynikających ze stosowania tego stylu jazdy.
Monitoring postępów, porównywanie czasu jazdy, spalania,
oszczędności.
• Grupa ta chętnie angażuje się w śledzenie swoich wyników,
warto więc wykazywać, np. za pomocą systemu
telemetrycznego, że ecodriving jest silnie związany
z oszczędnością paliwa i pieniędzy.

R

www.FundacjaZenDriving.pl

3

Poradnik dla menedżerów flot

17 lutego 2016

Największe wyzwanie menedżera flotowego (3)
W tej kategorii wyróżnia się dwie podgrupy osób:
A. Do tej podgrupy należą osoby, którym przede wszystkim zależy na przynależności do grupy
i poczuciu, że ich zachowanie jest typowe. Obserwują, jak zachowują się inni kierowcy i przyjmują
dany styl jazdy jako obowiązującą normę grupową.

Niemieccy naukowcy
przetestowali,
jaki typ nagród
w największym
stopniu przyczyni się
do spadku zużycia
paliwa w trakcie
6 miesięcy trwania
badania. Wyniki mogą
wydać się
zaskakujące.
W trzech oddziałach
przedsiębiorstwa wprowadzono
system motywowania
pracowników do jazdy zgodnej
z zasadami ecodrivingu. Kierowcy
byli indywidualnie nagradzani za
zmniejszenie zużycia paliwa

Sposób:
• Zwykle jest to grupa o najniższych dochodach
– motywowanie poprzez benefity finansowe;
• Podkreślanie możliwości poprawy własnej sprawności
za kierownicą;
• Aspekt ekologii jest mało istotny.

B. Są to osoby sceptycznie nastawione do idei, że każdy
człowiek ma realny wpływ na zmiany klimatyczne. Niektórzy
są zupełnie niezainteresowani tym tematem i wyrażają
niezadowolenie z prób nakłonienia do podjęcia rozmowy.
Sposób:
• Argumenty finansowe;
• Metoda 'kija i marchewki';
• Argumenty związane z ochroną środowiska są nieskuteczne.

w stosunku do tego, ile zużywali
go w przeszłości. W rozliczeniu
brano również pod uwagę,
jaka jest różnica w spalaniu
w porównaniu do innych
kierowców pojazdów tej samej
marki o identycznych
parametrach technicznych
w tym samym oddziale…
Przeczytaj cały artykuł na
www.UwagaKierowcy.pl
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Skąd się bierze opór kierowców?

Opór kierowców flotowych przed stosowaniem zasad ecodrivingu może wynikać z:
• Braku wiedzy i świadomości, na czym polega ekojazda. Sprawdź, czy stosujesz zasady ecodrivingu
(test - str 2).
• Przeświadczenia o byciu ekspertem i najlepszym kierowcą. Opór przed 'powrotem do szkoły'.
• Norm społecznych w miejscu pracy. Sprzeczne mogą być komunikaty oficjalne w stosunku do
nieoficjalnych - np. zapisy regulaminowe vs presja ze strony pracodawcy lub normy narzucane
przez członków zespołu.
• Przekonania, że według zasad ecodrivingu jeżdżą tylko 'słabi' kierowcy. Termin 'ecodriving' może
nieść ze sobą negatywną konotację. Ideę można promować za pomocą takich określeń jak: jazda
ekonomiczna, bezpieczna, inteligentna, wydajna itp.
• Silnie zakorzenionych nawyków, np. 'zawsze grzeję silnik przed jazdą'.
• Natury wykonywanej pracy, rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa - np. przekonanie, że liczy się
czas, szybkość dotarcia z punktu A do punktu B.
• Poglądów dotyczących wpływu człowieka na zmianę klimatu.
• Niesatysfakcjonujących dowodów na to, że obniżenie kosztów paliwa oraz zmniejszenie liczby
wypadków jest spowodowane bezpośrednio stosowaniem technik ecodrivingu.

Co zachęca kierowców do trwałej zmiany stylu jazdy?

Z badań psychologicznych wynika, że do trwałych zmian zachowania za kierownicą motywują bardziej
nagrody niż kary.
1. Wynagrodzenie finansowe, premie, zniżki;
2. Vouchery opiewające na równowartość zaoszczędzonych w trakcie jazdy pieniędzy;
3. Modelowe zachowanie innych kierowców z danej organizacji zgodne z zasadami ekojazdy;
4. Ambasadorzy ekojazdy – ważne i cenione osoby w danej organizacji na co dzień dający wskazówki
dotyczące ekojazdy, rozwiewający ewentualne wątpliwości uczestników treningu;
5. Mocne wsparcie menedżera - bezpośredniego przełożonego - sprzyja transferowi wiedzy z zakresu
ekojazdy. Wsparcie to może polegać na: omawianiu i dyskutowaniu zdobytych w trakcie szkolenia
wiadomości, pomoc w zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w miejscu pracy,
z uwzględnieniem jej warunków i specyfiki organizacji;
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Inne czynniki motywujące do zmiany stylu jazdy to:
6. Jasne, dobrze zdefiniowane cele, standard, do którego należy dążyć, wskaźniki sukcesu,
kryteria oceny;
7. Możliwość śledzenia własnych postępów w technice jazdy, poczynionych oszczędnościach,
poprawy sprawności – przydatne w tej roli są systemy monitorujące, takie jak IKOL;
8. Ujawnienie informacji, na co zostaną przeznaczone zaoszczędzone pieniądze;
9. Niepewność co do swoich kompetencji jako kierowcy – poczucie, że jest jeszcze wiele do zrobienia,
aby jeździć sprawniej lub bezpieczniej;
10. Wizerunek organizacji. Bezpiecznej i ekonomicznej jeździe sprzyjają organizacje o silnej kulturze
bezpieczeństwa, dbające o wizerunek organizacji odpowiedzialnej społecznie;
11. Trening ekojazdy z elementami zabawy, rywalizacji, możliwością zaprezentowania swoich
umiejętności – ważne szczególnie dla 'ekspertów'.

Tekst przygotowano na podstawie następujących materiałów źródłowych:
• Campbell-Hall, V., Dalziel, D. (2011). Eco-driving: Factors that determine take-up of post-test training
research. TNS-BMRB report v5210046
• Lai, W-T. (2015). The eﬀects of eco-driving motivation, knowledge and reward intervention on fuel eﬃciency.
Transportation Research Part D 34, 155–160
• Lauper, E. i in. (2015). Psychological predictors of eco-driving: A longitudinal study. Transportation Research Part
F 33, 27–37
• Mansfield, L.R., Guros, F., Truxillo, D.M., MacArthur, J. (2016). Individual and contextual variables enhance
transfer for a workplace eco-driving intervention. Transportation Research Part F 37, 138–143
• Schall, D.L., Mohnen, A. (2015, w druku). Incentivizing energy-eﬃcient behavior at work: An empirical
investigation using a natural field experiment on eco-driving. Applied Energy.
• http://www.ecodrive.org/download/country_specific_downloads/ekojazda__konspekt.pdf
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