ROOKIEDONGLE

JONGE BESTUURDERS BESCHERMEN

CHRISTOPHE NEYT, GEDELEGEERD BESTUURDER, DONGLEAPPS NV
Jonge chauffeurs (18 tot 24 jaar) hebben tot 7 x
hoger risico op ongevallen. De belangrijkste
oorzaken zijn gebrek aan ervaring en roekeloos
rijgedrag. De RookieDongle werkt op deze 2
punten. Enerzijds wordt het rijgedrag objectief
gemeten en inzichtelijk voorgesteld via een
aantrekkelijke App waardoor de rijstijl
bespreekbaar wordt met de ouders die zo hun
ervaring kunnen delen. Anderzijds worden de
ouders op de hoogte gebracht bij roekeloos
rijgedrag waardoor de nodige maatregelen
kunnen worden genomen voor dit resulteert in
een ongeval.

krachten. Via een virtuele SIM kaart met een data
abonnement dat over heel Europa werkt wordt de
data in real-time doorgestuurd naar de cloud waar
o.a. de snelheid wordt vergeleken met de op die
plaats geldende snelheidslimiet.

Privacy

HOE WERKT HET ?
De RookieDongle is een klein apparaatje dat zonder
technische kennis wordt ingeplugd in de ODB-poort
van de wagen (verplicht in alle Europese wagens
sinds 2003). De snelheid, toerental en andere
parameters worden uit de auto gelezen. Via de
ingebouwde GPS wordt de locatie bepaald, de
accelerometer zorgt voor meting van de G-

Elke rit krijgt een score en kan in detail op een
kaart, samen met een lijst van de locaties waar te
snel is gereden, worden nagekeken via
smartphone, tablet of PC.
Via een maandoverzicht en een maandelijkse score
krijgen de ouders inzicht in de evolutie van het
rijgedrag van de jonge bestuurder en kunnen ze
tijdens feedback momenten bijsturen waar nodig.
De rol van de ouders is essenteel om samen met de
jongere bestuurder te werken aan veiliger
rijgedrag.
De vele ouders en jongeren die de RookieDongle
ondertussen gebruiken bevestigen dat het rijgedrag
significant is verbeterd.

Ouders zijn betrokken
Ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht
via SMS of email bij overdreven snelheid of
extreme toerentallen.

Een zeer belangrijk element is de Stealth Mode,
genoemd naar de Amerikaanse technologie waarbij
gevechtsvliegtuigen niet zichtbaar zijn op de radar.
Wanneer deze optie wordt geactiveerd dan zijn de
locaties, tijden en snelheden onzichtbaar voor de
ouders wanneer de jonge bestuurder rijdt binnen
afgesproken limieten (vb niet sneller dan 6 km/u
sneller dan snelheidslimiet). Het is uiteindelijk niet
de bedoeling om de jongere te controleren of te
bespioneren, enkel om roekeloos rijgedrag te

vermijden!
Als de jongere bijvoorbeeld ’s nachts terugkomt
van een feestje en op een bepaald uur thuis moet
zijn heeft hij er geen enkel belang bij om snel te
rijden want anders zien de ouders alsnog dat de
jongere te laat vertrokken is en er te snel gereden
is. Beter dus kalm naar huis rijden en onder de
radar blijven …

FOCUS OP SNELHEID
Onaangepaste of overdreven snelheid is
hoofdoorzaak bij één op de drie van alle ongevallen
met doden of zwaargewonden. Maar zelfs als
snelheid niet de oorzaak is van het ongeluk draagt
het in belangrijke mate bij aan de gevolgschade van
het ongeluk, zowel voor de bestuurder, de
medepasagiers als derden.

LANCERING
De RookieDongle werd in oktober 2015 gelanceerd
met een eigen website en een persrelease.

Vliegende start
In de lanceringsweek kreeg de RookieDongle
bijzonder veel persaandacht. In België was er een
item in het VTM journaal van 19u, een debat bij
Karen & Decoster op VT4, radio item op Radio2,
QMusic, … Alle belangrijke kranten besteden zowel
online als in hun gedrukte pers ruimschoots
aandacht aan onze oplossing. Ook internationaal
werd de lancering snel opgepikt.

Distributie
Naast de webshop wordt er voor de distributie van
de RookieDongle een netwerk van partners (o.a.
garages en rijscholen) uitgebouwd die de vragen
rond het product helpen beantwoorden en de klant
begeleiden bij de bestelling en installatie van de
RookieDongle indien nodig. Kandidaten mogen zich
steeds melden via hello@rookiedongle.com.

Om de effectiviteit van de RookieDongle en de
feedback van de ouders te meten gaan we in 2016
samen met de Nederlandse organisaties
TeamAlert, het SWOV en de provincie Friesland
een breed opgezette test uitvoeren.

Goedkopere verzekeringen
Het is evident dat een veiliger rijgedrag van de
jonge chauffeur zal resulteren in een betere
schadestatistiek. We zijn ook vragende partij om
via partnerships met de verzekeringssector het
veilige rijgedrag te vertalen in goedkopere polissen.
De vele initiatieven die in dit kader door de
verzekeringsmaatschappijen zijn aangekondigd
stemmen ons hoopvol!

Bedrijfsvoertuigen
Bedrijven kunnen via onze ProDongle oplossing het
rijgedrag van hun vloot in kaart brengen en
bijsturen. Dit resulteert niet enkel in een veiligere
werkomgeving, een beter imago en een bijdrage
aan het milieu maar vertaalt zich ook in een
duidelijke besparing van de TCO (Total Cost of
Ownership) van een bedrijswagen vloot.

PLANNEN

Alternatieve straf

In eerste instantie is de focus nu om zoveel
mogelijk ouders en jonge bestuurders te bereiken
en te helpen, dit zowel in België als in het
buitenland. Daarnaast zijn er verschillende
uitbreidingen mogelijk.

In samenwerking met de parketten en politiezones
kan het installeren van een RookieDongle een
alternatief zijn voor een onmiddellijke inning zoals
dit nu reeds bestaat met het volgen van een
bewustmakingscursus. We verwachten dan ook dat
we in 2016 een aantal proefprojecten gaan kunnen
opstarten om dit concept uit te testen.

Effectiviteits onderzoek

