E-mobility draaiboek

Aan de slag met elektrische bedrijfswagens.

Voorwoord
Het E-mobility Draaiboek is de derde publicatie van het Platform Elektrische Bedrijfswagens. Het draaiboek is
opgemaakt om bedrijven en organisaties met een wagenpark (hierna fleet owners) praktisch te ondersteunen
en te inspireren om hun wagenpark te elektrificeren. Dit draaiboek start met het uitgangspunt dat de organisatie
heeft besloten om elektrisch rijden te verkennen of uit te werken.
Het draaiboek is tot stand gekomen door de kennis, inzichten en medewerking van tal van fleet owners en
leveranciers uit de EV-sector en opgesteld door The New Drive. Op de laatste pagina van dit draaiboek vind je
diverse (ervarings)experts die hieraan hebben meegewerkt.

Over de inhoud

Over de vorm

Het draaiboek is opgebouwd volgens zes
thema’s. Ieder thema bevat verschillende
stappen en een checklist. Ieder thema wordt
onderbouwd met basiskennis over elektrische
bedrijfswagens en laadinfrastructuur.
Dit draaiboek is opgesteld als leidraad,
onafhankelijk van het type en de grote van het
bedrijf.

Het E-mobility Draaiboek is een online, interactieve
publicatie. Er is hiervoor gekozen om het milieu te
sparen, het bereik te vergroten en om later te updaten.
Wanneer u problemen zou ondervinden met de onlineweergave, dan kan u de file ook downloaden via
platformelektrischebedrijfswagens.be. Indien je het
Draaiboek alsnog wenst af te drukken, doe dit dan
recto verso en op milieuvriendelijk papier.

De thema’s en bijbehorende stappen zijn
facultatief. De stappen kunnen van volgorde
verschillen, sommige kunnen niet van toepassing
zijn en al dan niet parallel lopen. Dit alles is
afhankelijk van de situatie van het bedrijf en het
detail waarmee je de transitie wilt plannen. Er
bestaat geen one-size-fits-all draaiboek om met
elektrische wagens aan de slag te gaan.

 Veel leesplezier en inspiratie toegewenst, op weg
naar een zero-emission wagenpark!
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1. Aan de slag

Zin om aan de slag te gaan?
Super! Bekijk de thema’s en acties hiernaast opgelijst
en bepaal of deze relevant zijn voor jouw bedrijf.
De meeste acties verwijzen naar een onderdeel in
dit draaiboek met meer uitleg.
Je kunt natuurlijk ook eerst het volledige draaiboek
doornemen, om inspiratie op te doen en goed

Actie

Fase*

geïnformeerd aan elektrische bedrijfswagens te
beginnen. Als je de relevante acties hebt bepaald,
kun je hier een timing en verantwoordelijke aan
koppelen en de acties desgewenst visueel in een
tijdschema of Gantt-grafiek weergeven.

Verantw.

Deadline

Deliverable

Timing >>
W1

Organisatie


EV-team samenstellen



EV-regisseur kiezen



EV-team kick-off – informatiesessie
(taken en verantwoordelijkheden)



Ambassadeurs uitkiezen



Intern communicatieplan opstellen



Communicatiemateriaal opmaken

Wagens/fleet


Huidig wagenpark inventariseren



Ophalen nieuwe informatie



Analyse data



Totale kost wagenpark berekenen



Transitiemogelijkheden



Ambitie bepalen



Interne afstemming en goedkeuring
EV-transitieplan

W2

W3

....

Communicatieplan
0

0

1
EV-Transitieplan

* Fase 0: opstart; Fase 1: voorbereidingen/inventarisatie, Fase 2a: aankoopprocedure, Fase 2b: finale interne goedkeuring, Fase 3: uitvoering
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2. Stel een EV-team samen

Bepaal zorgvuldig
de samenstelling

Borg kennisoverdracht
en expertise
Maak goede
afspraken

Kies een EV-regisseur

De principiële beslissing is genomen: je organisatie
kiest ervoor om de eerste stappen naar een elektrisch
wagenpark te zetten – of dit alleszins te verkennen.
De eerste stap is de samenstelling van EV-team. EV
staat voor elektrische voertuigen. De rol van dit team
is om het pad richting elektrische bedrijfswagens te
(bege)leiden.

Monitor en evalueer

Het doel van het EV-team is om tot een gedragen
transitie naar elektrische bedrijfswagens te komen.
Om dit doel te bereiken zijn vijf voorwaarden of
acties belangrijk. Hoe beter je aan deze voorwaarden voldoet, hoe geslaagder de transitie.
Ze zijn gevisualiseerd in bovenstaand schema.

Stap 1: bepaal zorgvuldig de samenstelling
Om het EV-team samen te stellen houd je best rekening met drie principes:
1. “De juiste mensen op de juiste plaats”: betrek (1) mensen op wie de introductie van EV invloed op hun
dagelijks werk heeft en (2) zorg dat het EV-team een representatief team is (zie kader op pag.14).
De samenstelling van dit EV-team is afhankelijk van organisatie tot organisatie. In concreto gaat het
bijvoorbeeld om toekomstige gebruikers, de fleet- en mobility manager, de HR-manager1, de facility/
site manager, interne en externe communicatie en bij voorkeur iemand die in het managementteam
zit. In het kader op volgende pagina vind je voorbeelden voor verschillende organistiegroottes;

Als we in dit draaiboek spreken over HR-manager, fleet- en mobility manager of facility-manager, wordt de persoon bedoeld die (een van deze)
deze rollen op zich neemt. In een kleine organisatie kunnen deze rollen bijvoorbeeld bij één persoon belegd zijn.

1
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3. Bepaal je ambitie
& plan de transitie
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Informeer meer je
Inventariseer huidig
over het
wagenpark
(toekomstig) aanbod

Rangschik interne
categorieën

Bepaal de
Transitiemogelijkheden Ambitie bepalen
behoeften per
bepalen
categorie/persoon

Welke elektrische auto’s kan ik het best kiezen? Hoe groot moet de actieradius zijn? Is het haalbaar om in 2025
een 100% elektrisch wagenpark te hebben? Zetten we in op plug-in hybrides of elektrische auto’s? Dit zijn
typische vragen die aan bod komen als je je wagenpark elektrificeert.

Het EV-transitieplan
Als je organisatie een zekere ambitie heeft om het
wagenpark te elektrificeren, is het verstandig om
een EV-transitieplan, soms ook wel vervangingsplan
genoemd, te maken.
Dit plan schetst een toekomstbeeld van het
wagenpark in een bepaald jaar, bijvoorbeeld 2025
en hoe je daartoe komt vanuit de huidige vloot. Het
beschrijft kortom hoe je een bepaald streefcijfer of
ambitie wilt bereiken.

Het EV-transitieplan stel je idealiter op in het EVteam en heeft als doel om alle partijen binnen en
buiten de organisatie te informeren over de
vervangingen die gaan gebeuren.
Het plan kan meerdere vervangscenario’s bevatten,
in functie van het aanbod van elektrische wagens,
leveringstermijnen en een vertaling naar budgetten.
Het vormt bovendien de input voor de benodigde
laadinfrastructuur (zie hoofdstuk 5).
De zijn gevisualiseerd in bovenstaand schema.
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4. Analyseer de totale kosten

Bepaal de
TCO-aannames
voor jouw bedrijf

Indicatieve offertes
opvragen

Een TCO-model maken

Een budgetplanning
voor meerdere
jaren maken

Om met elektrische wagens in het wagenpark te starten is een beeld van de totale kosten essentieel.
Een inventarisatie van de totale kosten gaat hand in hand met de ambitiebepaling (zie hoofdstuk 3).
Een analyse van de Total Cost of Ownership (TCO-analyse) kan meerdere doelen dienen:
1. Inzicht bieden in hoe de kosten van EV zich in het algemeen verhouden tot andere
brandstoffen;
2. Aantonen (voor vennootschappen) wat de relevantie is van het in consideratie nemen
van de fiscale aftrekbaarheid op de TCO, in het bijzonder op de business case van
EV ten opzichte van conventionele brandstoffen. Er zijn nog steeds veel bedrijven die
hiermee geen rekening houden;
3. Het financieel onderbouwen van de EV-ambitie aan het management van het bedrijf,
bijvoorbeeld door de opmaak van een meerjarenbudget voor voertuigen en oplaadpalen;
4. Onderbouwing voor de aanpassing van budgetten van de voertuigcategorieën in de car
policy.
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5. Faciliteer in laadoplossingen

Bepaal je aanpak

Bepaal de
oplaadbehoefte

Bepaal de
benodigde
infrastructuur

Aankoopprocedure
en installatie

Evaluatie en
handhaving

Elektrische wagens en oplaadinfrastructuur zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In tegenstelling tot fossiele
bedrijfswagens kunnen elektrische wagens niet alleen onderweg, maar ook thuis en op het bedrijf worden
opgeladen. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor oplaadinfrastructuur op een rij gezet, welke
afwegingen de keuzes bepalen en hoe je de infrastructuur in de praktijk realiseert.

Stap 1: bepaal je aanpak
Elektrische bedrijfswagens kunnen op verschillende
manieren opgeladen worden. De wagen kan thuis,
op het werk of onderweg opgeladen worden. De
verhouding tussen deze drie locaties, de oplaadmix,
is sterk afhankelijk per bedrijf en per gebruiker. Er
zijn dus geen algemene cijfers op te plakken.
Om de benodigde infrastructuur voor je bedrijf
te bepalen, zijn er typisch twee mogelijke
aanpakken: in eerste instantie zullen de meeste
bedrijven initieel maximaal faciliteren.
Zodra elektrisch rijden ingeburgerd geraakt zal men
eerder planmatig/adaptief werken.

In de opstartfase van elektrisch rijden kiezen de
meeste bedrijven kiezen voor “maximaal faciliteren”.
Dit betekent dat de e-rijder zo maximaal mogelijk
wordt ondersteund in toegang tot laadloplossingen
om het comfort zo hoog mogelijk te maken. Er wordt
zowel ingezet op thuisladen, laden op het bedrijf en
onderweg laden, zonder concessies te doen op vlak
van laadsnelheid.
Maximaal faciliteren zorgt aan de gebruikerskant
voor comfort en zekerheid, vooral in de eerste weken
met een EV. Later gaat de gebruiker al snel zijn eigen
weg zoeken en niet meer van alle aangeboden
diensten maximaal gebruik maken.
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6. Maak een e-car policy

Bepaal het traject
tot goedkeuring

Interne afstemming

Goedkeuren en
publicatie
Bespreek en bereid
de inhoud voor

Uitwerking

Interne afstemming/
feedbeck/terugkooppeling

De laadpas, het thuislaadstation, de vergoeding van de thuis verbruikte stroom aan de werknemer en nog meer
nieuwigheden; elektrische bedrijfswagens vragen een aantal extra afspraken tussen werkgever en werknemer.
Dit vraagt om een uitbreiding van het wagenparkbeleid, car policy of mobility policy.
Het Platform Elektrische Bedrijfswagens publiceerde
eerder het “Model E-Car policy”. In het model zijn de
onderdelen van de e-car policy - en de afwegingen
die aan deze onderdelen ten grondslag liggen in meer detail uitgewerkt. Dit draaiboek en het model
zijn complementair.

In dit hoofdstuk vind je diverse onderdelen die je in
een e-car policy kunt opnemen. De totstandkoming
van een (e-)car policy verschilt van organisatie tot
organisatie. Hierop wordt ook ingegaan, met een
aantal succesfactoren en voorbeelden uit de praktijk.

Er zijn drie algemene stappen om een e-car policy te ontwikkelen.
De stappen in het bovenstaand zijn algemeen. De totstandkoming van een e-car policy is sterk bedrijfsspecifiek.
Het diagram toont daarom geen expliciete rollen of afdelingen.
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