
Laden aan een
duurzame toekomst



Inhoudsopgave

1



1.   Elektrische auto’s: meer dan de
toekomst

Graag nemen we je in deze whitepaper mee in de wereld van
elektrificatie van het bedrijfswagenpark en hoe jij als facility manager
jouw parkeerplaats kan voorzien van laadpalen voor elektrische auto

Graag nemen we je in deze whitepaper mee in de wereld van elektrificatie van het
bedrijfswagenpark en hoe jij als facility manager jouw parkeerplaats kan voorzien van laadpalen
voor elektrische auto’s. Al met al zijn er veel zaken om rekening mee te houden bij het plaatsen van
laadpalen bij jouw kantoor voor een toekomstgerichte laadoplossing.

Van facility manager naar fleet manager?

Als facility manager heb je van dag tot dag veel op je bord. Of het nu gaat
om de planning voor de verbouwing van de bedrijfskeuken, het faciliteren
van voorzieningen voor thuiswerkplekken of het inventariseren van de
financiële mogelijkheden voor leaseauto’s; je bent een spil in de
bedrijfsvoering. Over leaseauto’s gesproken, het zal je vast niet ontgaan
zijn dat steeds meer bedrijven kiezen voor een groener en duurzamer
alternatief voor auto’s met een verbrandingsmotor: de elektrische auto.
Langzaam maar zeker maakt dit type voertuig een steeds groter deel uit
van elk wagenpark.

Als deze ontwikkeling zich ook voordoet binnen jouw bedrijf, klinkt het
woord ‘laadpaal’ je vast niet vreemd in de oren. Misschien klinkt het zelfs
wel enigszins intimiderend, want waar begin je met het realiseren van
zo’n laadvoorziening? En wat betekenen termen als ‘Netverzwaring’,
‘Dynamic Load Balancing’ en ‘Smart Charging’? In deze tijd word je naast
facility manager zelf een klein beetje onderdeel van het fleet
management. In deze whitepaper lees je hoe je met alle uitdagingen
omgaat die komen kijken bij het realiseren van laadpalen, zonder dat je je
focus op facility management verliest.
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2.   Elektrische rijden in cijfers
In 2021 is het aantal elektrische auto’s met ruim een derde gestegen.

Stekker auto: zakelijk

Stekker auto: particulier

Volledig elektrisch: zakelijk

Volledig elektrisch: particulier

Plug-inhybride: zakelijk

Plug-inhybride: particulier

FEV
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3.   In vijf stappen laadpalen op jouw
parkeerplaats

Bij het realiseren van laadpalen op jouw parkeerplaats komen er
waarschijnlijk veel vragen bij je op, wij nemen je in vijf stappen mee.

auto.
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4.   Acht handige begrippen bij de keuze van
een laadpaal

Met deze lijst ben je binnen no time bekend met alle noodzakelijke
begrippen

Peak Shaving
Peak Shaving houdt in dat de piekmomenten in energieverbruik
teruggedrongen worden. Hierdoor ontstaat een gelijkmatiger
energieverbruik, waardoor de energierekening daalt. Het werkt als volgt:
stroom wordt opgeslagen in daluren en vervolgens ingezet tijdens piekuren.
Piekmomenten in je verbruik zorgen voor onbalans op het netwerk. Hiervoor
brengt de netbeheerder extra kosten in rekening. Door middel van Peak
Shaving voorkom je deze extra kosten van de
netbeheerder.

Smart Charging
Smart Charging is op een intelligente manier beheren hoe een elektrische
auto oplaadt door deze aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Wanneer een
voertuig 'slim oplaadt', 'communiceert' de lader in wezen met jouw auto, de
laadoperator en het nutsbedrijf via dataverbindingen.

Load balancing
Er wordt geadviseerd om oplaadpunten geschikt te maken voor ‘load
balancing’. Oplaadpunten met een ‘load balancing’-functionaliteit kunnen
tegen relatief beperkte kosten voorkomen dat bij uitbreiding van het aantal
oplaadpunten of een tekort aan capaciteit een verzwaring van de
elektriciteitsaansluiting nodig is.

Databeveiliging
Naast een beveiligde meetinrichting is het belangrijk dat de
oplaadpunten en de installaties beschikken over professionele
waarborging voor databeveiliging en cybersecurity. Hiermee kan
inbraak of verstoring van het elektriciteitssysteem worden
voorkomen.

kWh
Een kilowattuur is de meeteenheid van het vermogen dat een
apparaat verbruikt per uur. Als je bijvoorbeeld je vloeren een uur lang
schoonmaakt met een 1.000 watt stofzuiger, dan verbruik je 1 kWh
aan energie.
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Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G is een belangrijk onderdeel van het energiebeheer van EV-laden.
V2G maakt een bidirectionele energie-uitwisselingstroom tussen het
voertuig en het net mogelijk. Nog niet alle voertuigen kunnen V2G
laden, omdat deze functie nog niet beschikbaar is. Daarnaast is de
auto fabrikant terughoudend om het communicatieprotocol met de
auto open te stellen voor het publiek. Of het de levensduur van de
batterij in de auto schaadt is nog niet bekend.

Charge Point Operator (CPO)
De CPO is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en exploitatie
van jouw laadpalen.

Mobility Service Provider (MSP)
Een MSP is het contactpunt van de berijder van een elektrische auto.
Je neemt contact op met de MSP voor alle services rond elektrisch
laden. Denk hierbij aan het verstrekken van een laadpas en het
vergoeden van de laadstroom met je werkgever.
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4.   Laadpalen bij PON IT in Almere
Bas Pijl, Hoofd Facilities Pon Equipment over zijn keuze in
laadvoorzieningen op kantoor

“
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We Charge The Future
Deze whitepaper word je aangeboden door REVOLT. Wij denken graag
met je mee over de energietransitie binnen jouw organisatie.

Betaalbaar, veilig en comfortabel, is hoe de mobiliteit van de toekomst er volgens ons uit zou
moeten zien. Wij hebben een radicale transitie voor ogen om duurzame mobiliteit verder te
brengen.

Elektrisch rijden is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en is bij veel bedrijven
onderdeel van de strategie. Tegelijkertijd vraagt dit om hoge investeringen en veel geregel met
verschillende partners. Voor dit dilemma bedacht REVOLT een alles-in-één-laadoplossing:
bedrijven hoeven niet zelf te investeren, installeren of onderhouden. REVOLT neemt het werk uit
handen. Door samen te bouwen aan een iconisch laadnetwerk, willen wij energie altijd en overal
beschikbaar maken voor alle vormen van mobiliteit. In een wereld waar bezit niet meer het
belangrijkste is, maar duurzaamheid en gemak.
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CHARGE THE FUTURE
TOGETHER WITH US

REVOLT, Danzigerkade 8, 1013 AP Amsterdam
085 – 01 63 018

www.revoltincharge.com
info@revoltincharge.com
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