
Nederlandse rijgedrag-app Flo publiceert
infographic over wereldwijd rijgedrag

Wist je dat Mexicanen veel beter rijgedrag vertonen dan Amerikanen? Waarschijnlijk niet.

Iedereen is altijd bezig met wie er beter rijdt, mannen of vrouwen. De Nederlandse startup Flo

ontwikkelde de Flo Score en analyseerde een miljoen wereldwijd opgenomen ritten om deze

infographic te maken.

Over de Flo Score

De Flo Score wordt berekend met behulp van een app voor smartphones. De Flo App legt

automatisch ritten vast en analyseert rijgedrag realtime. Het Flo team werkt al jaren aan het

doorontwikkelen en optimaliseren van het algoritme dat ten grondslag ligt aan de

rijgedraganalyse. Je kunt meer lezen over hoe we dit gedrag meten, beoordelen en een Flo Score

geven in deze blog post. 

Vrouwen vs. Mannen

https://www.driveflo.com/flo-driving-behavior-analysis-how-does-it-work/
http://www.driveflo.com/


We hebben veel meer mannen dan vrouwen onder onze gebruikers (kom op dames!), daarom

hebben we een groot aantal ritten (een miljoen) genomen voor onze analyse. De uitkomst is

interessant, het verschil in gemiddelde score is namelijk niet zo groot. Wel staat vast dat onze

vrouwen het iets beter doen dan onze mannen. Er is dus een schone taak weggelegd voor de

mannen: rij rustig en stabiel en probeer de score in jullie voordeel om te buigen!

Beste & slechtste landen

Mexico dus, we weten dat Mexico niet de beste wegen van de wereld heeft, maar er zijn ook veel

tolwegen. Dit zou wel eens de verklaring kunnen zijn dat Mexicanen het beste scoren in Flo. Dat

Amerikanen significant lager scoren dan onze gebruikers uit andere landen vinden we ronduit

schokkend. Misschien tijd voor toenadering tot de Mexicanen...?

Beste tijd van de dag

De morgenstond heeft goud in de mond. Je moet er wel echt vroeg bij zijn trouwens. Zorg

ervoor dat je rond een uur of 5 op de weg bent en je mede-weggebruikers zullen zich het keurigst

gedragen die dag. De avond is het tegenovergestelde verhaal. Hoe later het wordt, hoe slechter

de Flo Scores. Vermoeidheid zou een verklaring kunnen zijn, of dat men haast heeft om naar

huis te gaan. We raden onze gebruikers (en alle weggebruikers) aan om alleen uitgerust en -

 uiteraard - nuchter achter het stuur te kruipen.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mexican_autopistas




Download high resolution infographics

Je mag onze infographic gratis gebruiken op je website. Let er wel even op dat je onze website

vermeldt als je 'm publiceert op die van jou.
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OVER FLO - DRIVING INSIGHTS

Flo is the first app that successfully analyses driving behavior using only a smartphone's GPS. Flo provides real
time feedback on corners, braking, acceleration and speed. Based on this, the Flo score is calculated. After
driving, the trip can be analyzed in the app, or in the online profile. Flo is a Dutch startup based in Noordwijk.

iPhone app - Android app - Website - Online profile

Flo - Driving insightsnewsroom

http://flo-driving-insights.pr.co/
http://flo-driving-insights.pr.co/
http://profile.driveflo.com/
http://www.driveflo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.decos.flo&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/flo-driving-insights/id994298961?mt=8

