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I.  INLEIDING 

A.  Unilin 

Unilin is een van de grotere bedrijven in West-
Vlaanderen. Ze hebben 3 verschillende divisies die 
elk gespecialiseerd zijn in een bepaald segment van 
de industrie. De 3 divisies zijn flooring, panels en 
insulation. In elk van deze segmenten is Unilin 1 
van de grote spelers op de internationale markt. 

B.  Inleiding  

De ontwikkeling van elektrische voertuigen gaat 
razendsnel. Het is dan ook zo goed als zeker dat er 
jaar na jaar meer elektrische wagens zullen zijn 
binnen het wagenpark van een bedrijf. Ook deze 
trend is Unilin niet ontgaan. Unilin heeft bijna 600 
bedrijfswagens die een belangrijk deel van de 
onderneming vormen. Het is dan ook logisch dat er 
met argusogen gekeken wordt naar hoe de markt 
rond de elektrische voertuigen evolueert en welke 
impact of mogelijkheden dit kan bieden aan Unilin. 
Ook wil het bedrijf een pionier zijn op het vlak van 
omschakeling naar elektrische bedrijfswagens. 

C.  Uitstraling van een elektrisch wagenpark 

Als er gesproken wordt over een omschakeling 
naar elektrische bedrijfswagens denkt men meestal 
aan de technische kant van het verhaal. Echter, een 
elektrisch wagenpark kan ook de look and feel van 
een bedrijf een positieve boost geven. Zelfs 
                                                           

 

wanneer alle cijfers kloppen, is het nog steeds 
belangrijk dat ook de werknemers helemaal mee 
zijn in het elektrische verhaal. Alleen wanneer zo 
goed als alle weerstand binnen het bedrijf zelf is 
weggenomen, heeft de transitie kans tot slagen. 
Deze weerstand kan weggenomen worden door 
volgende stappen te ondernemen: 
• Ten eerste moeten er binnen het bedrijf enkele 
partners gezocht worden die zullen dienen als 
ambassadeurs. Door enkele mensen te zoeken die 
bereid zijn om vroegtijdig elektrisch te gaan rijden, 
kan er mond-op-mondreclame gemaakt worden 
binnen het bedrijf. Als deze ambassadeurs de 
elektrische gedachte uitdragen, kunnen ze een zeer 
grote groep bereiken.  
• Een volgende stap is het aanpassen van de 
carpolicy. Alle budgetten moeten kloppen. Zo 
zullen ook de managers overtuigd zijn van de 
haalbaarheid van het project. 
• De laatste stap is een duidelijke communicatie 
naar de werknemers toe. Wat zal de transitie 
inhouden? Wat zijn de voor- of nadelen van 
elektrisch rijden? Veel mensen zijn wat schuw voor 
het onbekende. Door de onwetendheid weg te 
nemen, zal het personeel veel eerder geneigd zijn 
om mee te gaan in dit elektrische verhaal. 

II.  DOELSTELLINGEN 

In deze masterproef zal initieel gekeken worden 
naar wat de huidige noden zijn van het bedrijf. Dit 
is belangrijk om in latere stappen de vergelijking te 
kunnen maken met hoe het nu in elkaar zit. In een 
volgende stap moet er gekeken worden naar wat 
de noden zullen zijn als de transitie naar elektrische 
voertuigen voltooid zal zijn. Meer specifiek naar 
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wat alles dus zal kosten, hoe het opladen zal 
gebeuren, waar de laadinfrastructuur komt. Dit 
moet zowel gebeuren voor alle infrastructuur op 
de sites zelf als voor alle infrastructuur bij het 
personeel thuis. Bijkomend zal de 
energievoorziening die nu op de sites aanwezig is 
onder de loep genomen worden en er wordt 
bekeken of deze infrastructuur nog aan de 
vereisten zal voldoen wanneer alle bedrijfswagens 
elektrisch zijn. Als dit alles achter de rug is, kan een 
stappenplan per site worden opgesteld waarin alle 
stappen van bovenstaande opdrachten 
overzichtelijk samenkomen. Dit stappenplan kan 
dienen om het bedrijf een goed overzicht te geven 
van wat hen eventueel te wachten staat. 

 
Figuur 1: Overzicht thesis 

Het geschreven script is het belangrijkste van de 
volledige thesis. Deze kan, voor zowel Unilin als 
andere bedrijven, een handleiding zijn van de 
manier waarop de transitie naar een elektrisch 
wagenpark kan verlopen. 

III.  RESULTATEN 

A. Laden op de bedrijfssite 

In deze thesis werd gewerkt met 2 leveranciers. 
Deze 2 leveranciers bieden een gelijkaardige 
infrastructuur aan maar hebben een andere manier 
van het in rekening brengen van de kosten. (zie 
Tabel 1)Principieel bieden de 2 firma’s de 
elementen aan die op onderstaande figuur te zien 
zijn.  

 

Figuur 2: aanbod firma X en firma Y 

Zowel firma X als firma Y werken met een 
dynamisch LMS. Het grote voordeel hiervan is dat 
te allen tijde het volledig beschikbaar vermogen 
van de site gebruikt zal worden. Er zal real-time 
gekeken worden naar wat het verschil is tussen het 
beschikbaar vermogen van de parking en het 
gebruikte vermogen. Aan de hand van dit verschil 
wordt het beschikbaar vermogen voor het laden 
aangepast door het LMS. Bij een statisch LMS zal er 
vooral een bepaalde vaste waarde ingesteld 
worden voor het laden. 

 

Figuur 3: Statisch LMS vs. Dynamisch LMS 

Het grote verschil tussen firma X en Y zit hier in de 
kosten die beide firma’s aanrekenen. 

Firma X 
- Vaste kost voor LMS, duurder bij aankoop 
Firma Y 
- Tijdsgebonden kost voor LMS (per maand en per wagen) 
- Goedkoper bij aankoop 

Tabel 1: Firma X vs. Firma Y 

Om de vergelijking te kunnen maken tussen beide 
leveranciers werd er nagegaan wat de kosten 
zouden zijn wanneer men 520 elektrische wagens 
(EV) met de benodigde infrastructuur wil 
verkrijgen. Dit werd uitgezet volgens verschillende 
scenario’s. Een scenario kan gezien worden als een 
bepaalde snelheid waarmee de elektrische 
voertuigen zullen aangekocht worden. 

 Scenario 1: ieder jaar 130 EV aankopen 
 Scenario 2: ieder jaar 65 EV aankopen 
 Scenario 3: ieder jaar 30 EV aankopen 
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 Scenario 4: ieder jaar 120 EV aankopen 

 
Grafiek 1: Totale kosten per scenario 
Aangezien de infrastructuur bij firma Y goedkoper 
is bij aankoop is het logisch dat er in het begin 
minder kosten zijn dan firma X. Echter moet er wel 
rekening gehouden worden met het feit dat dit een 
momentopname is. De kosten bij firma X blijven 
constant terwijl die van firma Y tijdsgebonden zijn.  
Zodoende kan een terugverdientijd berekend 
worden van wanneer firma X goedkoper zal 
worden dan firma Y. 

 Terugverdientijd (jaren) 

Scenario 1 8,06 

Scenario 2 4,34 
Scenario 3 0,59 

Scenario 4 7,09 

Tabel 2: Terugverdientijd firma X t.o.v. Firma Y 

B. Thuisladen en publiek laden 
Hierbij zijn er 2 partijen betrokken. Enerzijds de 
MSP (mobile service provider) die zal zorgen voor 
de automatische afrekening. Anderzijds is er de 
CPO (charge point operator). De CPO zal zorgen 
voor de hardware. Er moet intern beslist worden of 
het thuisladen en publiek laden al dan niet vergoed 
zal worden. Belangrijk is wel dat er gekeken zal 
worden naar de nieuwe tariefstructuren die er 
zullen komen voor residenties. Deze nieuwe 
manier van tarifering kan in de toekomst grote 
kosten met zich meebrengen.  
 

C. Simulatie  
Er werd in het rekenkundig programma Matlab een 
simulatie gemaakt waarin er kan nagegaan worden 
voor hoeveel procent de wagens al volgeladen zijn. 
Er kunnen verschillende variabelen in het 

programma ingegeven worden zoals o.a. het 
maximale beschikbare vermogen van de site, het 
aantal wagens, het type wagens… De volledige 
resultaten kunnen in het script teruggevonden 
worden. Enkele resultaten kunnen teruggevonden 
worden op Figuur 4. De figuur toont de state of 
charge van de wagens voor de eerste 3 uren van 
een maandag. 

 

 
Figuur 4: Voorbeeld SOC maandag 

IV.  BESLUIT 

Het thema dat hier onder de loep werd genomen is 
op de dag van vandaag zeer relevant. Steeds meer 
en meer personen willen elektrisch gaan rijden. 
Deze thesis kan dan een handleiding bieden aan 
bedrijven die ook willen meegaan met deze trend. 
Alle vooropgestelde doelstellingen werden behaald 
en er werden bijkomstig nog enkele simulaties en 
optimalisatieprogramma’s gemaakt. Momenteel 
zullen de kosten voor een elektrisch wagenpark 
nog iets hoger zijn in vergelijking met een klassiek 
wagenpark van bedrijfswagens. Echter dalen de 
kosten voor het leasen van elektrische wagens 
ieder jaar. De installatie die moet geplaatst worden 
om de wagens te laden brengt hoge kosten met 
zich mee, maar wanneer een bedrijf zijn 
elektriciteit ‘goedkoop’ kan verkrijgen kan er een 
grote besparing doorgevoerd worden op de 
‘brandstofkosten’. 
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