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Benchmark laadvoorzieningen

“Help elektrisch rijden wordt serieus”

Tipje van de sluier van resultaten benchmark



Begin 2017 hebben we een mini-benchmark opgesteld rondom laadvoorzieningen. 
Van een van onze klanten kregen we de vraag hoe organisaties hier mee om gaan. 
Vragen die we in de benchmark aan bod lieten komen zijn o.a.:

• Wat is de ratio parkeerplaatsen met laadvoorziening versus reguliere plaatsen?

• Wat voor type laadpalen faciliteren de organisaties? En wie is de leverancier?

• Brengen zij kosten in rekening aan bezoekers / medewerkers voor het laden?

• Hoe gaat men om met piekbelasting in het netwerk en heeft men hierop de 
infrastructuur aangepast?

• Hoe gaat men om met automobilisten die een hele dag bij een laadpaal staan, 
terwijl de auto reeds opgeladen is?

Bent u benieuwd naar de volledige resultaten? Dan nemen we de benchmark 
ook bij u af en delen we deze met u. Zie laatste pagina voor mee info

Benchmark laadvoorzieningen

2



Aantal laadpalen– diffuus beeld
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Aandeel parkeerplaatsen met laadvoorziening

“We verwachten dat door de ongunstige bijtellingsregels het 
elektrische wagenpark niet zal stijgen. Investeringen in 
laadvoorzieningen zijn voorlopig niet nodig”

“Onze nieuwe leaseregeling kent een aanzienlijke financiële 
stimulans om elektrisch te leasen. In 2020 moet de helft van de 
leasevloot volledig elektrisch zijn. Op alle locaties breiden we het 
aantal laadpalen fors uit, soms met vele tientallen”



“We starten dit jaar met een living lab op ons hoofdkantoor. Hierin testen we 
verschillende type laadpalen van snel tot langzaam, van slim tot dom. Hieruit hopen 
we veel lessen te leren voor de toekomst”. 

“We hebben een streng parkeerbeleid. Door de toename van elektrische rijders 
moeten we dit aanpassen. Juist omdat we deze groep altijd willen faciliteren te 
parkeren. Dit gaat ten koste van medewerkers die geen elektrische auto hebben”

“Uitbreiding van de laadpalen voor de medewerkers. Dit is wel een lastig vraagstuk 
in het kader van parkeerbeheer, omdat er ook geparkeerd wordt door patiënten en 
bezoekers”

“We weten niet wat de toekomst brengt. We investeren nu in laadvoorzieningen, 
maar zijn deze nog wel nodig als auto’s 400+ km kunnen rijden op een batterij. Dan 
is het wellicht voldoende als medewerkers eens per week op kantoor laden”

Wat houdt je bezig?
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“We bieden nu alleen nog standaard 
laadpalen aan. In ons ophanden zijnde 
parkeerbeleid hebben we een specifieke 
voorziening voor kortparkeerders. Hier willen 
we snellaadpalen faciliteren.” 

“We zijn zo’n twee jaar geleden begonnen 
met één gewone en één snellaadpaal. Echt 
een visie zat hier niet achter

Snel of langzaam?
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Standaard laadpalen Mix van standaard en snel



“We zijn bezig met de monitoring van de 
bezetting van de laadpalen. Naar aanleiding van 
dit onderzoek wordt gekeken wat de beste 
aanpak is om met de bezetting om te gaan.“ 

Auto vol, dan verplaatsen?
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Auto verplaatsen?

Medewerkers 
vallen we hier niet 
mee lastig

Vooralsnog niet, 
maar als druk 
toeneemt, wel

Vragen 
medewerkers auto 
te verplaatsen

“Dit is door voldoende laadplekken geen issue 
meer. Vroeger was er frustratie tussen hybride 
en full electric rijders. Toen gebruikten we 
stickers op de laadpalen met vraag of 
medewerkers hun auto willen verplaatsen als 
deze vol is”



1. Nagenoeg alle organisaties zijn bezig met het zoeken naar manieren om de 
bezetting van de laadpalen te verbeteren. Dit loopt uiteen van experimenteren 
met social sharing app tot whatsapp groepen.

2. Er wordt op verschillende manieren omgegaan met ‘foutparkeerders’. Van harde 
maatregelen, zoals het aanbrengen van een wielklem tot zachte maatregelen, 
zoals het aanspreken van medewerkers op gedrag. 

3. Grote verschillen in de kosten die de organisaties doorberekenen aan hun 
gebruikers, namelijk van 0 euro tot 0,30 eurocent per kWh. 

4. Er is grote diversiteit in de manier waarop de organisaties omgaan met hun 
beleid rondom laadpalen. De één is meer afwachtend ‘we bekijken het van 
laadpaal tot laadpaal’ en anderen meer experimenterend ‘we doen mee aan een 
living lab rondom slim laden’. 

Conclusies
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Dit was een tipje van de sluier. Bent u als werkgever actief binnen 
BREIKERS? Dan delen we de resultaten van de Benchmark graag met 
u. We vragen u dan wel om ook de benchmark zelf af te nemen via een 
(telefonisch) interview. Uw gegevens blijven anoniem. 

Neem contact op met mij via onderstaande contactgegevens. Spreken 
we elkaar snel?

jos.hollestelle@syndesmo.nl

06 551 24 645

Benieuwd naar meer?
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