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AM Fleet Event – Break out sessie – 7 april

Flexibele en duurzame mobiliteit.
Kan dat en, zo ja, hoe doe je dat?
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Agenda
1. Introductie

2. Waar en hoe begin je?

3. Aandachtspunten bij verduurzamen

4. Hoe zit het met de kosten?

5. Afsluiting en Q&A
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‘Waar te beginnen?’
Bepaal uw vertrekpunt



U wilt wel, maar…

Waar en hoe moet ik 
beginnen?

Welke voertuigen 
zijn er eigenlijk 
beschikbaar?

Wat is de TCO van 
een EV / eLCV en hoe 
ontwikkelt deze zich?

Iedere 
leasemaatschappij 

heeft zijn eigen 
laadpaal leveranciers. 
Wat moet ik kiezen?

Welke fiscale regels 
gelden er en welke 

subsidies zijn 
beschikbaar?

Zijn er wel e-LCV’s 
voor mijn sector?

Hoe om te gaan met 
efficiënt gebruik van 
de laadplekken en 

beschikbare energie 
capaciteit?

Wanneer en waar moet 
ik laden als ik de hele 

tijd onderweg ben?

Hoe krijg ik mijn 
werknemers mee?

Bron: klanten van Fleet Support en XPOfleet



Wat is uw vertrekpunt?

Strategisch niveau

Tactisch niveau

Operationeel niveau

We hebben (nog) geen duidelijke 
duurzaamheidsambities

Onze duurzaamheidsambities 
zijn ingebed in organisatie

We hebben geen EV beleid. 
De impact is ons onbekend

We hebben een duurzaam 
bedrijfswagenbeleid 

We zijn onbekend met 
mogelijkheden

Werknemers worden 
volledig ge-support

De duurzaamheidsambities 
zijn bepaald

We hebben een EV/eLCV 
pilot

We hebben een FAQ



‘Move to zero emission’
Wat komt er allemaal bij kijken?



Move to zero emission
Stappenplan

1. Bewust 
worden

3. Beleid 
bepalen

4. Inkopen en 
implementeren

5. Monitoren 
en ondersteunen

6. Bijsturen en 
optimaliseren

2. Meten en 
analyseren

Waarom?

Aansluiting op maatschappelijke doelstellingen, 
duurzaamheidsambities én bedrijfsprocessen

Vergroten van betrokkenheid en 
bereidwilligheid medewerkers/eindgebruikers

Borgen van gemaakte keuzes



(Waarom) moeten wij nu 
elektrificeren?

1. Bewust 
worden: Stel 
uzelf de vraag • Duurzaamheid

• Kosten

• Goed 
werkgeverschap

Uw 
doelstellingen

• Milieuzones

• Normerende 
regeling 
Persoonsgebonde
n Mobiliteit

Wet- en 
regelgeving

• Flexibiliteit

• Alternatieven

Interne 
behoefte

• Nieuwe 
technieken

• Kosten(structuur)

• Levertijden

Aanbod



2. Meten & Analyseren: 
(H)Erken gebruiksprofielen

Korter ritten en veel belading: 
Plan tijd voor tussentijds snelladen

Overwegend lange / regionale ritten
Kies een voertuig met hoge range
Plan tijd voor tussentijds snelladen

Weinig ritten
Uitbreiding accupakket

Publiek laden ter plaatse



3. Beleid 
bepalen
Tips & tricks om de juiste 
balans te zoeken tussen 
verduurzamen, kosten en 
goed werkgeverschap

• Fiscale prikkel verdwijnt

• Brandstof en energieprijzen

• Lange levertijden

(Lease)budgetten

• (Tussen)oplossingen als 

shortlease, occasionlease, 

vakantieauto’s

• Alternatieven (bijv. 

mobiliteitskaart)

• Afziebudget

Bouw flexibiliteit in

• Laadpaal thuis (aanschaf, 

verhuizen)

• Stroomkosten thuis (vast of 

variabel)

Bepaal vergoedingen

• Normerende regeling 

persoonsgebonden mobiliteit 

komt er aan!

Let op werkelijke CO2



Hoe zit het met de 
kosten?
Hoe verhouden de kosten zich tot mijn huidige wagenpark? En 
hoe ontwikkelen de kosten de komende tijd?



BEV

ICE
47%

Afschrijving en 
rente

22%
Brandstof

8%
Onderhoud en 

Reparatie

11%
Verzekering 

(WA + Casco)

7%
Belastingen
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Administratie 

kosten
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Vervangend 
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▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ◄► ◄►
� Aanschafprijs 

� Kortingen

� Subsidies

� Restwaarden

� Kosten stroom 

versus diesel

� Energieprijzen

� Laadlocatie

� Onderhouds-beho

efte

� Update op 

afstand

� Bandenslijtage

� Verzekerde 

waarde

� Onderdelen

� ADAS systemen

� Geen 

wegenbelasting

� Geen verschil � Minder stilstand

� Reparatieduur

TCO 
Waar zitten 
de verschillen?



Ontwikkeling TCO-aandeel brandstof 2017-2022 
versus CBS

Diesel 

Benzine

Elektrisch

CBS: 123,9

CBS: 122,5

CBS: 101,5

(Bron: CBS Operationele autolease, prijsindex 2015 = 100)

CBS: 100,2

CBS: 99,9 

CBS: 100,0



Bedankt 
voor uw 
aandacht

1. Sta open voor verandering

2. Bepaal de rol van mobiliteit in uw 

bedrijfsvoering

3. Zorg voor de juiste begeleiding

4. Start vandaag: Nu kan het, straks moet het

Résumé

Contact: e.westdorp@fleetsupport.com


