Volg een 5-daagse opleiding om de transitie naar

❶ een elektrisch wagenpark te coördineren (voor

fleet/mobility-, HR-, facility- of changemanagers)
Leer van topexperten en gastsprekers met

❷ jarenlange kennis en praktijkervaring met

e-mobility, green fleet en change management
Vraag en antwoord in interactie met andere

❸ deelnemers, face-to-face en digitaal via een
LinkedIn groep (lerend netwerk)

Ontwikkel je eigen transitieplan, e-car policy

❹ en RFI/RFP voor oplaadvoorzieningen,

en laat dit verrijken door een expertenpanel

gebruik van diverse praktische tools,
❺ Maak
en hands-on tips van ervaringsdeskundigen
1-2 weken een elektrische auto naar keuze
❻ Ervaar
(PEB Experience inbegrepen)
een inspirerende locatie, in een aangename
❼ Op
setting, lunch en versnaperingen inbegrepen.
❽ Kleine groepen van max. 5 bedrijven.

Deze coaches hebben gezamenlijk meer dan 25 jaar
ervaring met (het begeleiden van bedrijven in) e-mobility
Arthur Vijghen
Senior e-mobilty adviseur @ The New Drive
• Meer dan 40 bedrijven begeleid in
elektrificatie en rijdt 8 jaar elektrisch
• PEB oprichter en Academy Manager
• Specialisaties: EV-markt, (publieke)
laadinfrastuctuur, change management
Bart Massin
Oprichter en managing director @ Stroohm
• Co-academy Manager
• Diepgaande kennis van zowel de leasingals energiemarkt
• Gerenoveerd EV en transitie expert
• Specialisaties: e-fleet, e-car policies,
laadinfrastructuur en energie

•

Dries Keunen
Adviseur e-mobility @ The New Drive
• Meer dan 20 bedrijven begeleid bij
elektrificatie (o.a. Vlaamse overheid)
• Specialisaties: vergroening wagenparken,
RFP’s laadinfrastructuur

•

•
Deze experten én ervaringsdeskundigen reviewen de cases
die je als deelnemer uitwerkt in de EV Academy.
•

huiswerk

Michaël De Koster
Head of Innovation e-Mobility - Business
Development and Innovation @ ENGIE
• Leidt elektrificatie bij ENGIE
• Uitgebreide kennis van smart charging en
relatie EV-energiemarkt

Nicolas Paris
Projectleider fleet electrification @ Lampiris
• Awards Link2Fleet Green Award (2018)
• Projectleider eerste groepsaankoop EV
• Grooste EV-order: 15 Nissan LEAFs (2018)
• Introductie TOTAL EasyCharging (2019)
Sam Cortvriend
Chief Commercial Officer @ UFODRIVE
• EV Pilot bij ING (2015)
• Enterprise Sales Manager bij Tesla (‘17-’18)

Een snelcursus e-mobility (module 1)
Leer de basics en vaktermen van e-mobility, zoals
het verschil tussen kilowattuurs en kilowatts, de
toepassing van wallboxes, fastchargers,
superchargers, split billing en termen zoals MSP’s
en CPO’s, … Ontdek het aanbod van meer dan 50
elektrische en plug-in hybride wagens, de
levertijden, de pricing en krijg een blik op de
toekomst van meer dan 120 e-wagens (met
specificaties). Welke typen laadinfrastructuur zijn
er en waar vind je de 300+ snelladers in België? En
wat zijn de meest gehoorde argumenten voor en
tegen EV, met bijbehorende toelichting? Kortom:
alle need-to-knows om met e-mobilitykenners een
gesprek te voeren.
Een auto is emotie: hoe omgaan met
gedragsverandering? (module 1)
De directie of EV Change Manager kan nog zo
overtuigd zijn over EV; de invoering van
elektrische wagens kan rekenen op voor- en
tegenstanders. Hoe laat je verantwoordelijken
voor fleet, facilities, HR, finance, duurzaamheid en
communicatie succesvol samenwerken? En hoe
help of stimuleer je werknemers bij de keuze voor
elektrische wagens? Hoe creëer je intern draagvlak
voor een elektrische vloot, en wat zijn de do’s en
don’ts? Leer welke strategische, tactische en
operationele argumenten je kunt aanwenden om
de transitie naar EV te versnellen en hoe je
collega’s kunt betrekken in de transitie.
Hoe bepaal je de ambitie? (module 2)
Hoe snel kan je het wagenpark elektrificeren? Het
antwoord op deze vraag hangt af van diverse
zaken: het financieel plaatje, de beschikbaarheid
van de voertuigen, de mogelijkheden voor
laadinfrastructuur, de mobiliteits/logistieke
behoefte, car policy etc. In de Academy zoomen we
in op concrete use cases op maat van jouw bedrijf.
Leer hoe de Total Cost of Ownership (TCO/RCO)
van e-wagens zich verhoudt tot de huidige wagens
in jouw wagenpark, en wat de kostenbepalende
factoren zijn. Krijg inzicht in welke segmenten
van je wagenpark de business case van EV positief
is, en hoe je de oplaadkosten kunt minimaliseren.

Hoe maak je een transitieplan? (module 2, 3 & 4)
Een goed begin is het halve werk. Een transitie- of
EV-fleetplan brengt veel duidelijkheid aan C-level,
je interne EV-team en collega’s. Het plan bevat
verschillende scenario’s ter elektrificatie van de
vloot inclusief haar financiële impact, een plan
van aanpak met o.a. e- car policy en roll-outplan
van infrastructuur. In de Academy coachen wij je
tijdens de samenkomsten en via een online groep.
In module 3 kan je je concept transitieplan
voorstellen en laten challengen door een panel van
experts, met jarenlange ervaring met de
elektrificatie van vloten. In module 4 wordt het
gekozen scenario verder uitgewerkt.
Hoe kwalitatieve oplaadinfrastructuur en
laaddiensten tenderen? (module 4)
Oplaadinfrastructuur en laaddienstverlening zijn
nieuwe producten in de fleetmarkt. Wat zijn de
mogelijkheden voor laden thuis en op het werk?
Gaat je bedrijf enkel thuislaadpunten of enkel
laadpunten aan de vestigingen aanbieden? Hoe
werkt de laadmarkt en hoe zorg je voor de laagste
laadtarieven? Wat is het aanbod in de markt en
wat zijn de financieringsmogelijkheden? Je leert
met behulp van tactische inzichten en een handige
template met technische eisen keuzes en
afwegingen maken over de aankoop van
kwalitatieve oplaadinfrastructuren en
laaddiensten.
Eén ervaring zegt meer dan duizend woorden
Onbekend is onbemind: iemand die nog nooit
elektrisch heeft gereden heeft veel vragen, twijfels
en waarschijnlijk vooroordelen om de overstap te
maken. Is de actieradius groot genoeg? Hoe rijdt
een EV? Is het veilig? Wat als ik stil kom te vallen?
Waar kan ik opladen en hoe werkt het? Kan ik nog
op vakantie? PEB heeft daarvoor de Experience
ontwikkeld: rij 7 tot 12 dagen met een moderne EV
naar keuze, met 24/7 omkadering en ontzorging.
Je zult merken dat elektrisch rijden volwaardig is,
zo niet meer voordelen biedt dan rijden op diesel
of benzine. De deelnemers krijgen de auto tussen
module 1 en 2, en kunnen ervaringen en vragen
gedeeld worden in groep.

•

Module 1: de basis: e-mobility & change management
• Snelcursus e-mobility
• Change management
• Toelichting en kick-off Experience
Module 2: hoe maak je een transitieplan?
• De elementen van een transitieplan
• Analyse mobiliteitsbehoeften
• Potentieel (bedrijfs)laadinfrastructuur)
• Business case en TCO van EV

•

•

•

Module 3: aan de slag: analyse cases en e-car policy
• Getuigenis van een ervaringsdeskundige
• Expertpanel: pitch en review van
vervangingsstrategieën van deelnemers
Module 4: uitwerking transitieplan
• Uitwerking transitieplan en roll-outplan
• Uitwerking e-car policy
• RFP laadinfrastructuur
Module 5: aan de slag: vooruitblik EV-transitie
• Voorstelling transitieplannen en vooruitblik
• Open inhoud i.f.v. behoeften deelnemers
• Evaluatie EV Academy

Locatie
Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Zemst
Auto: Op 5 min. van afrit 11, E19: (GPS: Berkenstraat)
E-auto: laadplein van 16 laadpunten aanwezig
Openbaar vervoer: lijn

Data
Spring Academy: Q2-Q3 2019, zie website
Fall Academy: Q3-Q4 2019, zie website
Verloop cursusdag
9u00 Ontvangst, registratie & koffie
9u30 Kennismaking/recap & feedback
10u00 Voormiddagprogramma
12u30 Lunch/diner
13u00 Namiddagprogramma
17u00 Afsluiting



 


  


 

ALGEMEEN
▪ Enkel voor PEB-leden (meld je gratis aan op onze website)
▪ Plaatsen voor 2019 beperkt – first come, first serve
▪ Voorwaarden Experience: zie website
* DEELNAMEKOSTEN
▪ De deelnameprijs aan de Academy bedraagt 4.495,- euro excl.
21% btw. Dit bedrag is inclusief warme/koude dranken,
lunch/diner en versnaperingen. U ontvangt een (digitale)
documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen.
▪ Is uw bedrijf een KMO? Bij meer dan 3 KMO-deelnemers
zullen wij voor de “Fall Academy” een accreditatie voor de
KMO-portefeuille als dienstverlener aanvragen. Indien uw
bedrijf aan de vooropgestelde criteria voldoet kan u tot 40%
besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het
systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid:
www.kmo-portefeuille.be
▪ Meer personen binnen je bedrijf? Een tweede persoon kan aan
gereduceerd tarief deelnemen! Neem hiervoor contact op.

voor de eerste module bent u ons het integrale bedrag
verschuldigd. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te
mogen verwelkomen in uw plaats.
INSCHRIJVING
▪ U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
▪ Via de website: www.platformelektrischebedrijfswagens.be
▪ U e-mailt dit inschrijvingsformulier
▪ U kan steeds uw reservatie telefonisch aan de Academy
manager doorgeven. Een schriftelijke bevestiging blijft echter
vereist. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een
deelnamebevestiging voor de Academy en Experience en een
factuur. Een tweetal weken voor de Academy ontvangt u als
deelnemer een herinnering met enige praktische informatie en
een routebeschrijving.

PEB DATABASE & GDPR
▪ We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties over
de elektrificatie van wagenparken. Daarom hebben we uw
gegevens nodig in onze database. Uw informatie is voor eigen
gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven.
ANNULATIE
▪ We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen
Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft
u – overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van
uw inschrijven en de Academy. Indien wij 2 weken voor de
Academy uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 8/12/1992 en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 – recht
op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens.
150 euro annulatiekosten doorgerekend. Minder dan 2 weken

