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1. Achtergrond: programma Laden zonder Verrassingen

 Elektrisch rijden groeit . Om dit voor de EV-rijder prettig en betrouwbaar te 
laten verlopen zetten we onder de noemer Laden zonder verrassingen in op meer 
gebruiksvriendelijkheid voor de EV-rijder . Dit doen we om te beginnen met het in 
kaart brengen van een Klantreis publiek laden, een Service benchmark over bestaande 
laadpalen, een rapportage over prijstransparantie en het in kaart brengen van de 
processen rond klachten- en meldingen en monitoring en handhaving . De ambitie is dat 
(publiek) laden in 2025 een eenvoudige alledaagse handeling is, zoals dat nu geldt voor 
het tanken bij een benzinestation . Samen vergroten we het vertrouwen bij de groeiende 
groep (potentiële) EV-rijders en jagen we de transitie naar elektrisch vervoer aan . 

De Klantreis publiek laden laat vanuit het perspectief van de rijder zien hoe het publiek 
laden op dit moment door rijders wordt ervaren, wat goed gaat en waar de knelpunten 
zitten . Dit geeft een goede basis om met elkaar te bepalen wat de ambitie, belangrijke 
service indicatoren en verbeterpunten moeten zijn . Daarnaast biedt het input op het 
klachten- en meldingenproces, waarbij EV-rijders gemakkelijk klachten kunnen melden en 
reviews achterlaten, waarop geacteerd kan worden én die gebruikt kunnen worden om 
het laadproces continu te verbeteren . 
 
De klantreisanalyse is tot stand gekomen door vanuit drie invalshoeken naar het gedrag 
en de behoeften van de EV-rijder te kijken: vanuit de experts (VER, ANWB, laadpasTop10), 
de EV-rijders (die afhankelijk zijn van het publieke laadnetwerk en het laden zelf betalen) 
en de ketenpartners (marktpartijen) . Met deze service design aanpak ontstaat er een 
realistisch beeld van de beleving, belangrijke momenten, de knelpunten en de behoeften 
van de EV-rijders . De klantreis is onderverdeeld in zeven stappen . 1, Ik plan het laden 
vooraf . 2, Ik rijd naar de laadpaal . 3, Ik kom bij een vrije laadpaal aan . 4, Ik start het laden . 
5, Ik wacht en bekijk de voortgang . 6, Ik stop met laden . 7, Ik ontvang mijn factuur .

Het service design bureau in-Novation heeft het project uitgevoerd in opdracht van NKL . 
Dit project vindt plaats in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) .

Klachten- en 
meldingen

proces

Handhaving 
en monitoring

Klantreis publiek laden Benchmark 
prijstransparantie

Service benchmark

Klachten- en 
meldingenproces

Handhaving en 
monitoring

https://www.nklnederland.nl/uploads/files/Benchmark_prijstransparantie_juni_2021.pdf
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2. Samenvatting

De EV-rijder van nu
 Positief is dat EV-rijders meer vertrouwen hebben gekregen in de grotere 
afstanden die kunnen worden afgelegd met elektrische voertuigen en de substantiële 
toename van het aantal publieke laadpalen in de afgelopen jaren . Naast dat de rijder kijkt 
of de laadpaal beschikbaar is, is de prijs en verwachte laadsnelheid steeds belangrijker 
geworden als keuze criterium . 

De EV-rijder van nu investeert relatief veel tijd in uitzoekwerk en informatie doornemen . 
Dat is ook nodig, want de huidige EV-markt herbergt veel variabelen: diverse 
laadpalen, diverse laadpassen, diverse laadtarieven, diverse laadsnelheden en diverse 
informatiebronnen . Het gevolg van die variabelen is onzekerheid waardoor veel EV-rijders 
een back-up-plan hebben en vaak ook de beschikbaarheid, prijs of snelheid tussentijds 
dubbel checken . Met name dit beeld van back-upplannen en dubbel checks behoeft 
verbetering, want de verwachting is dat juiste de groeiende groep EV-rijders minder 
bereid is de reis actief voor te bereiden .

Verbeterpunten voor ketenpartners 
 De klantreis geeft een interessante inkijk in de huidige ervaring van de EV-rijder . 
De ketenpartners hebben met hun ervaring en kennis van projecten, geholpen om 
naar de toekomst te kijken . In deze rapportage wordt gesproken van de ‘huidige’ en de 
‘gewenste’ klantreis . Om tot die gewenste situatie te komen wordt een aantal speerpunten 
voorgesteld . Omdat EV-rijders het gevoel hebben soms duurder uit te zijn én zorgen 
hebben over stijgende prijzen in de toekomst, wordt het bieden van prijstransparantie 
als belangrijk speerpunt benoemd . Dit aspect wordt door NKL nader onderzocht in de 
Benchmark prijstransparantie . Aandacht mag ook naar het kiezen van en transparantie 
over laadsnelheid . De complexiteit rondom laadsnelheid maakt het lastig om inzicht te 
verschaffen. Met de intrede van de techniek ‘slim laden’, wordt dit onderwerp alleen maar 
belangrijker .

Onzekerheid is er momenteel over de informatievoorziening . Het heeft prioriteit om 
die onzekerheid weg te nemen door de informatie eenduidiger en accurater te maken . 
Als apart speerpunt wordt hierbij de kundigheid van de helpdesk bij onder andere 
gemeenten, CPO´s (beheerder laadpaal) en MSP’s (contractpartner van de EV-rijder) en bij 
OEM’s (auto dealers) benoemd . Verder wordt gepleit voor uniformiteit in aanwijzingen bij 
de laadpalen zelf (bewegwijzering, vormgeving, communicatie en gebruikershandleiding) . 
Met de toename van het aantal EV-rijders is een aandachtspunt dat er voldoende 
parkeerplekken zijn voor zowel EV-rijders als brandstofauto’s . Hiermee wordt voorkomen 
dat fossiele brandstofauto’s geparkeerd staan op EV-laadplekken of dat een volgeladen 
EV-auto blijft staan (paalkleven) . Tot slot is het raadzaam om de klantreis-ervaringen van 
EV-rijders blijvend te monitoren .
 

Ons gemeenschappelijk doel
 Door samen te werken aan deze verbeterpunten streven we dat (publiek) laden 
in 2025 een alledaagse handeling is, zoals dat nu ook geldt voor het tanken bij een 
benzinestation . Dit betekent dat de EV-rijder in 2025 geen extra moeite meer hoeft te 
doen om back-up-plannen op te stellen en dubbel checks te doen, en kunnen we spreken 
van laden zonder verrassingen .

Het project is uitgevoerd in opdracht van NKL en vindt plaats in het kader van de NAL .
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3. Scope: Klantreis publiek laden

De Klantreis publiek laden maakt inzichtelijk wat 
EV-rijders nu ervaren, wat ze belangrijk vinden en 
waar de belangrijkste knelpunten zitten . De klantreis 
dient als basis voor een gezamenlijke ambitie en 
het formuleren van verbeterpunten, het opstellen 
van indicatoren voor de Service benchmark en het 
ontwerpen van het Klachten- en meldingenproces .

De uitgangspunten bij het opstellen van de klantreis 
zijn de volgende:

• De klantreis is opgesteld vanuit het perspectief 
van de EV-rijder; 

• Zowel de happy als de un-happy flow is in kaart 
gebracht, inclusief het melden van klachten; 

• Er is gestart met een overzicht van een huidige 
klantreis om van daaruit een overzicht te 
krijgen van de belangrijkste verwachtingen, 
ervaringen, hoogtepunten en knelpunten . 

”Ik ga laden bij een (semi-) publieke lader. En wil laden 

zonder verrassingen.”

Scope: “Ik ga/moet laden 
bij een (semi-) publieke 
lader”

Definitie publiek laden: 
Bij publiek laden horen alle 
laadpalen die openbaar 
toegankelijk zijn: snelladers, 
laadpalen in bebouwde 
kom, op bedrijventerreinen, 
op parkeerplaatsen, in 
parkeergarages en bij 
winkelketens als Ikea en Lidl.

Doelgroep: De EV-rijder in 
Nederland, die zelf betaalt, 
geen eigen oprit heeft en 
dus afhankelijk is van 
publiek laden.

Start klantreis: De klantreis 
begint de reden om te 
laden. De plek van laden 
kan onderweg of de op de 
eindbestemming zijn.

Einde klantreis: De 
klantreis eindigt als de 
factuur en betaling is 
geaccepteerd.
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4. Aanpak: Service design aanpak 

 Service design betekent het “ontwerpen 
van diensten” vanuit het perspectief van de klant of 
eindgebruiker, gebruikmakend van design thinking 
technieken . In service design gaat het om het creëren van 
de ultieme klantervaring . Het service design bureau heeft 
het proces ontworpen en begeleid

De klantreisanalyse, service ambitie en verbeterpunten 
zijn ontstaan op basis van een iteratief ontwerpproces 
in co-creatie in vier rondes: 1 . Experts 2 . EV-rijders 3 . 
ketenpartners 4 . brede marktconsultatie, vanuit het 
perspectief van de EV-rijder . Hierbij zijn aannames, analyses 
en ideeën telkens opnieuw gecheckt en aangescherpt 
(triangulatie) . 

Informatiebronnen: 
Geraadpleegde rapporten: 

• Thesenpapier: Einfach laden, Nationale Leitstelle 
Ladeinfrastruktur, NOW .GmbH .de 08/2020, 
Deutschland 

• Nationale berijdersonderzoek, VER/RVO, 4-2-2021, 
Nederland .

Genomen stappen 
In het iteratieve ontwerpproces zijn een viertal rondes 
doorlopen onder begeleiding van in-Novation:

1 . Consultatie met experts (VER, LaadpasTop10, EV-rijder 
afhankelijk van publiek laden, NKL en EVConsult) door 
middel van een co-creatieve werksessie, waarmee 
we de verwachte huidige klantreis in kaart hebben 
gebracht .

2 . Consultatie van EV-rijders (zie kader) die afhankelijk zijn 
van publiek laden, aangevuld met tien interviews met 
EV-rijders en observaties tijdens laadsessies . 

3 . Consultatie van ketenpartners: VER, OEM’s (RAI 
Vereniging, JaguarLandrover), CPO’s, MSP’s (Allego, 
Total), NAL-regio’s G4 en Oost en dataeigenaren (Eco-
Movement) . Aan de hand van lopende projecten is een 
inschatting gemaakt van de toekomstige klantreis en de 
gewenste verbeterpunten . Deze zijn vervolgens vertaald 
in een service ambitie en gezamenlijke verbeterpunten .

4 . Uiteindelijk zijn de serviceambitie en verbeterpunten 
nog een keer doorgenomen en aangescherpt door 
betrokken experts en in een brede marktconsultatie . 
Hierbij zijn de gedefinieerde verbeterpunten bevestigd 
en aangescherpt .

Profiel EV-rijder
Voor de consultatie van 
EV-rijders zijn rijders 
geselecteerd die het beste 
passen bij de grotere groep 
van toekomstige rijders die 
afhankelijk zullen zijn van 
het publieke laadnetwerk. 
Deze EV-rijders hebben: 

• geen eigen oprit;
• zijn afhankelijk 

van het publieke 
laadnetwerk;

• hebben minder 
affiniteit met techniek. 

Het zijn EV-rijders die de 
laadkosten zelf betalen, 
hetzij privé of via het eigen 
bedrijf. De leeftijd varieert 
van 25 tot 60 jaar. 
De plek van laden of het 
laadgedrag varieert van: 

• op bestemming 
laden; 

• onderweg aan de 
snellader; 

• ABC (always be 
charging);

• laden in de woon- en 
werkomgeving. 

Bij het selecteren van een 
laadpaal spelen voor deze 
EV-rijder de kosten, snelheid 
en service een rol. 
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5. Resultaten:	de	definitie	van	de	klantreis	

De verwachte klantreis “Ik ga laden bij een (semi) publieke lader” is beschreven door 
experts aan de hand van zeven fasen. Deze zeven fasen zijn gedefinieerd op basis van de 
ervaringen van experts .

Fase 0: Publiek laden 
Fase 1: Ik plan het laden vooraf 
Fase 2: Ik rijd naar de laadpaal 
Fase 3: Ik kom bij een vrije laadpaal aan
Fase 4: Ik start het laden 
Fase 5: Ik wacht en bekijk de voortgang 
Fase 6: Ik stop met laden 
Fase 7: Ik ontvang mijn factuur

In bijlage 1 wordt in detail ingegaan op de verschillende fasen van de klantreis .

Fase 0:
publiek 
laden

Fase 1:
ik plan 

het laden 
vooraf

Fase 2:
ik rijd 

naar de 
laadpaal

Fase 3:
ik kom bij een 
vrije laadpaal 

aan Fase 4:
ik start 

het 
laden

Fase 5:
ik wacht 
en bekijk 
de voort-

gang Fase 6:
ik stop met 

laden

Fase 7:
ik ontvang 

mijn 
factuur
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6. Resultaten: de huidige klantreis 

Diversiteit
 Door in gesprek te gaan met EV-rijders en (virtueel) mee te kijken tijdens het laden 
bij een publieke lader, is opgevallen dat een grote diversiteit is aan variabelen die invloed 
hebben op de ervaringen van de EV-rijder . Daardoor verschillen de ervaringen en keuzes 
van EV-rijders . Door een gebrek aan consistentie op vele vlakken, zie je dat de huidige EV-
rijders veel tijd investeren in uitzoekwerk . Iets wat we de grotere groep aan toekomstige 
EV-rijders niet persé zien doen . We verwachten dat deze groep meer ontzorgd wil worden . 

Hieronder de variabelen die de specifieke situatie en de beleving van de rijder 
beïnvloeden: 

1 . Laadtype EV-rijders: op bestemming, onderweg, thuis of op het werk en ABC laden .
2 . Bekende vs . onbekende omgeving . Meestal laden rijders bij een lader en in een 

omgeving die ze kennen .  
3 . Type auto: range, navigatie, laadtechniek .
4 . Drukte bij laadpalen / parkeerplekken . 
5 . Type laadpaal: diversiteit in vormgeving, werking, snelheid en techniek .
6 . Type laadpas: diversiteit in prijs, vorm en klantenservice . 
7 . Type navigatie: actualiteit, accuraatheid, gegevens en mogelijkheden . 
8 . Apps met informatie: actualiteit, accuraatheid, gegevens en mogelijkheden . 

Gedrag van de EV-rijder: back-upplan
 Momenten van grote stress komen niet veel voor want de EV-rijders hebben een 
back-upplan voor mogelijke problemen die kunnen voorkomen . Redenen voor een back-
upplan zijn onder andere: de grote diversiteit aan informatiebronnen met verschillende 
informatie . De rijders willen zeker zijn van de beste deal qua prijs en laadsnelheid . Maar 
ook de angst om niet te kunnen laden en daardoor hun planning niet halen, is een reden 
om een back-upplan te maken .  

Een back-upplan houdt onder andere in:
• Reserve kilometers aanhouden om naar een andere laadpaal te kunnen rijden .
• Een extra laadpas die wel duurder is, maar overal gebruikt kan worden . De 

deelnemers aan het onderzoek hadden ongeveer 3-5 laadpassen per persoon .
• Extra tijd inplannen als je ergens op tijd moet zijn .
• Een thuiskabel meenemen, waarmee je bij je bezoek of bij je eigen huis kunt laden 

indien het niet lukt bij een laadpaal .
• Verschillende app’s gebruiken om e .e .a . te checken, zodat je kunt vergelijken (zoals 

prijs en snelheid) .

Onbekend terrein maakt onzeker
 We gaan er vanuit dat de meeste EV-rijders die op bekend terrein laden weinig 
verrassingen tegenkomen . Als ze incidenteel op onbekend terrein komen, lijkt het 
complex . Als ze structureel op onbekend terrein komen, hebben ze een modus in het 
omgaan met het onbekende gevonden . Dus zijn de verrassingen geminimaliseerd .  
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Belangrijkste bevindingen huidige klantreis: 

• Actieve en bewuste rijders: EV-rijders investeren relatief veel tijd in het 
doornemen van informatie: er zijn veel variabelen zoals werking laadpaal, 
laadpassen, laadpalen, prijzen, informatieverstrekking en facturering . Dit proactieve 
uitzoekwerk verwachten we niet van de toekomstige rijders (late majority) .

• Meestal laden op bekende plekken: Men laadt meestal bij een bekende laadpaal, 
op bestemmingen waar ze vaker komen en slechts af en toe bij een onbekende 
laadpaal .

• Vertrouwen: Er is veel vertrouwen vanwege relatief grotere ranges en vele (snel)
laadpalen .

• Belangrijke keuze criteria: beschikbaarheid, laadsnelheid en kosten . 
• Veel informatie: Grote diversiteit aan informatiebronnen, gegevens en 

accuraatheid .
• Back-upplan en extra checks: De EV-rijder gaat uit van de mogelijkheid dat een 

pas of paal niet werkt of niet beschikbaar is . Ook streven ze naar de optimale 
situatie qua prijs en snelheid . 

• Melding van problemen: EV-rijders melden een probleem wanneer zij niet op hun 
back-upplan kunnen terugvallen . 

• Onbetrouwbaar: Laadprijzen zijn volgens de EV-rijders onderhevig aan verandering 
en daardoor onbetrouwbaar .

• Zorgen: EV-rijders maken zich zorgen over mogelijke tariefsverhogingen . Ze betalen 
al een stuk meer dan iemand met een eigen laadpaal .
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7. Resultaten : Visie, service ambitie en verbeterpunten

 Voor de gewenste toekomstige klantreis hebben we een visie en service ambitie 
geformuleerd en een aantal verbeterpunten om dit in gezamenlijkheid te realiseren . Deze 
zijn geformuleerd door (vertegenwoordigers) van ketenpartners en EV-rijders, besproken 
in brede consultatie en NAL Stuurgroep . 

Visie:

• EV als vervoer voor iedereen; 
• 70% van de huishoudens is afhankelijk van het publieke laadnetwerk;
• De EV-rijder staat centraal bij de verdere schaalvergroting en verbetering van het 

publieke laadnetwerk;
• Het publieke laadnetwerk moet gebruiksvriendelijker en intuïtiever worden . 

Service ambitie: 

Het is de ambitie dat publiek laden in 2025 een eenvoudige alledaagse handeling wordt . 

• Laden is in 2025 geen onderwerp van gesprek meer;
• Het is gewoon onderdeel van de dagindeling en het leven van de EV-rijder;
• In 2025 hoeft een EV-rijder geen extra moeite te doen om dingen dubbel te checken 

of een back-upplan te hebben . 

Verbeterpunten: 

1 . Prijstransparantie: Voor de EV-rijder zou de prijs voor, tijdens en na het laden 
bekend moeten zijn . De prijsperceptie: het gevoel hebben duurder uit te zijn, angst 
voor stijgende tarieven is een gevolg van de vrije marktwerking .

2 . Keuze en transparantie in laadsnelheid: De laadsnelheid zou aan moeten sluiten 
bij de planning en de verwachting van de EV-rijder . De EV-rijder kan zich hier 
momenteel lastig over informeren . Hij mag in geval van slim laden hier niet negatief 
verrast door worden .

3 . Accurate informatiebronnen: Door onjuistheid van informatie en de diversiteit 
aan bronnen ontstaat er onzekerheid voor de EV-rijder . Gestreefd moet worden 
naar duidelijkheid in bronnen, met up te date en volledige informatie .

4 . Gedragsregels rondom parkeren: Met de toename van het aantal EV-rijders is 
een aandachtspunt dat er voldoende parkeerplekken zijn voor zowel EV-rijders 
als brandstofauto’s . Hiermee wordt voorkomen dat fossiele brandstofauto’s 
geparkeerd staan op EV-laadplekken of dat een volgeladen EV-auto blijft staan 
(paalkleven) . 

5 . Kundige en goed bereikbare helpdesk: niet alle problemen worden en kunnen 
momenteel gemeld en opgelost worden .

6. Uniformiteit in laadcommunicatie en gebruikswijze: Maak laden op onbekende 
laadplekken vertrouwd door uniformiteit in bewegwijzering, vormgeving, 
communicatie en gebruikershandleidingen .

7 . Meten en bijsturen: Meet aan de hand van indicatoren, meldingen en reviews van 
EV-rijders . Stuur bij indien noodzakelijk om het gebruiksgemak te bewaken en te 
vergroten .



11/20Laden zonder verrassingen: Klantreis

Bijlagen

Bijlage 1: Klantreis in detail per fase
Bijlage 2: Handelen van EV-rijders met betrekking tot het melden van problemen
Bijlage 3: Reactie ketenpartners
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Bijlage 1. Klantreis in details per fase

Klantreis: Ik ga laden bij een (semi) publieke lader
De klantreis is verdeeld in zeven fasen . Voor elke fase is de huidige situatie beschreven en 
een inschatting gemaakt van de verwachte situatie of wensen voor 2025 . 

Fase 0 . Publiek laden 
Fase 1 . Ik plan het laden vooraf 
Fase 2 . Ik rijd naar de laadpaal 
Fase 3 . Ik kom bij een vrije laadpaal aan
Fase 4 . Ik start het laden 
Fase 5 . Ik wacht en bekijk de voortgang 
Fase 6 . Ik stop met laden 
Fase 7 . Ik ontvang mijn factuur

Fase 0. Publiek laden
Huidige klantreis: 
Zodra de planning ervan af hangt of de accu onder 50% is, wordt over het algemeen 
bijgeladen . Er wordt spontaan geladen zodra de favoriete laadplek (voor de deur, naast 
het huis) vrij is . Als de auto volledig opgeladen is, blijft de auto veelal aan de lader, omdat 
de rijder in sommige gevallen niet in de gelegenheid is om de auto te verplaatsen . 
     
Verwachting of wensen voor 2025: 

• Het proces moet vloeiend lopen zonder enige moeite voor de rijder . 
• Met grotere accu’s zal er meer onderscheid gemaakt worden tussen snelladen 

(onderweg) en laden tijdens andere bezigheden . 
• Er zal meer aan verwachtingsmanagement gedaan moeten worden . Door een 

inschatting te geven van de verwachte extra tijd om te laden en de kosten . 
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Fase 1. Ik plan het laden vooraf
Huidige klantreis: 
Ik plan waar ik ga laden en hoeveel tijd ik hiervoor (nodig) heb . Ik wil weten of de laadpaal 
beschikbaar is . Daarnaast zoek ik uit met welke laadpas en voor welke prijs ik het beste 
kan laden . En welke laadpaal geschikt is voor mijn auto . Daar gebruik ik verschillende 
hulpmiddelen zoals apps en navigatie voor . Dat is een heel gedoe . 

Niet iedereen plant het laden vooraf . Dit hangt vaak af of iemand bekend of onbekend is 
met de omgeving .      

Knelpunten:
• Het is lastig om een keuze te maken, want de informatie staat niet allemaal op één 

plek en is niet altijd accuraat .
• Er is weinig overzicht en er bestaan grote verschillen in tarieven bij verschillende 

laadpalen en -passen .  
• Apps en informatie zijn niet altijd accuraat en betrouwbaar . 
• De EV-rijder heeft back-upplan vaak paraat, met name als de planning krap is .

Verwachting voor 2025: 
Verbeteringen: 
• Mijn auto plant de rit en laadsessies voor mij op basis van de afspraken in mijn 

agenda, aankomsttijd, verkeer, laadtijd .
• Laadpaal dekkingsgraad zorgt voor betere beschikbaarheid en planning . 
• Reserveren zal in de toekomst mogelijk zijn .

Knelpunten:
• De grote hoeveelheid aan apps en informatiebronnen zal blijven of meer worden . 
• De betrouwbaarheid van de informatie zal per situatie een uitdaging blijven .
• Meer onzekerheid en complexiteit door slim laden en andere verdienmodellen .
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Fase 2. Ik rijd naar de laadpaal
Huidige klantreis: 
Ik word voorzichter als de accu onder de 40-50% komt en wil dan gaan laden . Als de range 
sneller afneemt dan verwacht, kan dat zelfs onzekerheid met zich meebrengen . Mijn 
planning kan dan in de war gegooid worden, omdat ik tussendoor moet laden . Ik pas mijn 
snelheid en/of route aan op basis van het verbruik van de auto . In een aantal gevallen 
helpt de auto navigatie hierbij .

Vaak ben ik bekend met de omgeving en rijd ik meteen naar een laadpaal toe . Ben ik niet 
bekend met de omgeving dan zoek ik in de navigatie van de auto of van een app naar een 
laadpaal . Bij het kiezen van een laadpaal onderweg, is het handig als je hulp krijgt van een 
bijrijder . Ik wil dan met name weten of de laadpaal beschikbaar is en hoe druk het is .

Highlights: 
• Je bent relaxter want je neemt de tijd voor het rijden . 
Knelpunten:
• Onverwacht snellere afname van range, kan onzekerheid met zich meebrengen .
• Zoeken onderweg als je onbekend bent met de omgeving is lastig .

Verwachtingen voor 2025: 
Verbeteringen: 
• Onderweg word je geholpen door één navigatie die je adviseert op basis van locatie 

en alle gewenste variabelen .
• Door een grotere accu wordt je bereik groter en hoef je onderweg bijna niet meer te 

laden .
• Een hogere laadpaal dekkingsgraad zorgt voor betere beschikbaarheid . 
• De bewegwijzering onderweg wordt duidelijker . 
• Het reserveren van een laadpaal wordt mogelijk . 

Fase 3. Ik kom bij een vrije laadpaal aan
Huidige klantreis:  
Ik check onderweg nog even de beschikbaarheid van de laadpaal, die ik heb uitgekozen . Ik 
rijd erheen maar heb altijd wel een back-upplan voor het geval de laadpaal niet gevonden 
kan worden, defect is of bezet is . Soms kan ik de laadpaal niet vinden of bereiken . 
Doordat de paal niet in het zicht staat of ik er niet bij kan komen (vanwege een slagboom 
o .i .d .) . 
Meestal heb ik een back-upplan zoals: voldoende reserve range/km, reservetijd inbouwen 
in mijn planning of een thuislader meenemen voor op de bestemming . 
Bij snelladers is het niet erg als je even moet wachten . Er zijn vaak meerdere palen op één 
plek . Het duurt meestal niet lang . Ik zoek dan vaak ter plekke de snelste lader op . 
Het kan ook voorkomen dat ik niet persé hoef te laden, maar ik ga toch op een laadplek 
staan want er is geen parkeerplek meer vrij . Prettig is dat de auto dan wordt verwarmd/
gekoeld .
     

Highlights: 
• Minder parkeerstress, want meestal is een plek vrij . 
• Mijn back-upplan .  
Knelpunten: 
• Laadpaal niet kunnen vinden, niet bereiken of is bezet . 
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Verwachting 2025: 
Verbetering: 
• Knelpunten zijn opgelost dankzij een dichter en betere toegankelijke laadinfra met 

diverse snelheden . 
• Betere bewegwijzering, diensten en faciliteiten bij een laadstation . 
• Goed laadgedrag wordt beloond .
Knelpunt: 
• Nieuw: De parkeerdrukproblemen bestaan nog steeds en het aantal paalklevers 

neemt toe . 
• Toekomstige rijder is wellicht minder geduldig .

Fase 4. Ik start het laden
Huidige klantreis:  
Ik zoek de pas die het goedkoopste is voor deze paal en check eventueel nog de prijs in 
mijn app . Welke was het ook alweer? 
Ik steek de kabel in mijn auto en de laadpaal en start het laden m .b .v . een laadpas, een 
token of een app . Er zijn diverse manieren om het laden te starten . Ik check of het laden 
is gestart door op de laadpaal te kijken en dit bij mijn auto te controleren . Er zijn diverse 
manieren om te controleren of het laden is gestart: bijvoorbeeld op het dashboard, 
buitenkant van de auto, op de paal met lichtjes of door geluid . 
Voor het geval de laadpaal of -pas niet werkt, heb ik een back-upplan: zoals reserve 
kilometers, zodat ik nog naar een andere paal kan rijden, een thuislader zodat ik bij de 
bestemming kan laden en een extra laadpas die bij alle palen werkt .  Als ik moet betalen 
voor parkeren, doe ik dit met een aparte parkeerapp .
     

Highlights: 
• Het is een opluchting als je ziet dat het laden is gestart . 
• Back-upplan voor als het niet werkt . 
Knelpunten: 
• Welke pas is ook alweer de goedkoopste? 
• Diverse startmethodes en manieren om start laden te checken . 
• Parkeren wordt apart van het laden gestart en afgerekend . 

Verwachting 2025: 
Verbeteringen:
• Minder storingen omdat laadpaal en auto beter op elkaar zijn afgestemd . 
• Eenvoudige meldingen: ‘groen’ als alles goed gaat en een melding (rood) als er iets 

mis is . 
• Verbetering van de klantenservice mogelijkheden . 
• Niet alleen “uptime” is belangrijk in SLA, maar ook bijvoorbeeld poging laden vs . % 

succesvol .
Knelpunt: 
• Tariefdiscussie en de te verwachten laadsnelheid zijn nog ingewikkelder vanwege de 

intrede van slim laden .
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Fase 5. Ik wacht en bekijk de voortgang
Huidige klantreis:  
Ik laad alleen wat ik nodig heb om thuis te komen, mijn volgende bestemming te halen of 
totdat ik klaar ben met mijn activiteit . Wachten is niet vervelend . Ik ben erop voorbereid . 
De wachttijd bij een snellader ervaar ik niet als wachten . Ik plan dan even een pauze, 
lunch, werktijd o .i .d .  Ik check tijdens het wachten soms hoe het laden verloopt . Het 
belangrijkste om te weten is hoe hoog de snelheid van laden is, hoeveel procent is 
geladen en of het laden niet onverwacht is gestopt . Dit kan ik checken in een app, in de 
auto of op de laadpaal . 

Highlights: 
• Wachten heeft ook een sociaal component en snelladen geeft een fijn gevoel.
Knelpunten: 
• Onzekerheden zoals wisselende snelheden en het stoppen van het laadproces .
• De exacte laadsnelheid kan niet altijd gecontroleerd worden . 

Verwachting 2025: 
Verbeteringen:
• Laadsnelheid en tarief, ed . zijn af te lezen en te kiezen op de paal . 
• Inzicht in geladen kilometers . 
• Meer faciliteiten beschikbaar tijdens laden, zoals bandenspanning, stofzuiger, 

wassen, prullenbak legen .
Knelpunt: 
• Meer vraag naar elektriciteit kan ten koste gaan van de laadsnelheid vanwege 

verdeling op piekmomenten . 
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Fase 6. Ik stop met laden
Huidige klantreis: 
Ik zie dat mijn batterij voldoende is geladen . Ik stop het laden en ruim de kabel eenvoudig 
op . Ik zoek (vergeefs) naar informatie over de snelheid en de gemaakte kosten en 
eventueel een bewijs . Ik vind het vervelend wanneer ik ’s-avonds laat de auto moeten 
weghalen als hij volledig opgeladen is . Dit doe ik dan ook niet altijd . 

Highlights: 
• Mijn auto is voldoende opgeladen, ik kan weer verder .
Knelpunten: 
• Wanneer het laden gereed is, is dat niet eenduidig en overal zichtbaar . 
• Onzekerheid over de daadwerkelijke kosten . En er zijn diverse manieren waarop dit 

gecommuniceerd wordt .

Verwachting 2025: 
Verbeteringen:
• Apps inzake snelheid van laden of volle accu werken goed .
• Je ziet direct live het aantal kWh en bijbehorend bedrag op ieder moment van de 

transactie .
• Je kan instellen voor hoeveel kWh of hoeveel euro je wilt laden .
• Indien ik problemen ervaar, worden deze direct (op afstand) opgelost . 
• Betaling via incar apps (Parkmobile, etc .) .
Knelpunten: 
• Grotere capaciteit aan helpdesk nodig door toename rijders die weinig affiniteit met 

techniek hebben en aantal laadpalen . 
• Beboeten van laadpaal klevers . 
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Fase 7. Ik ontvang mijn factuur
Huidige klantreis:  
Ik ontvang de factuur, soms heel snel en soms pas na drie maanden . Afhankelijk van 
de pas die ik heb gebruikt . Dan check ik of er geen onverwachte kosten zijn, zoals 
prijsverhoging, extra kosten, of dubbel in rekening gebrachte kosten . Als het niet klopt 
dan meld ik het bij mijn laadpas provider . Soms check ik thuis nog eens bij verschillende 
laadpas providers welke nu de goedkoopste is, dit kan na verloop van tijd veranderen .
     

Highlights: 
• Het kan ook meevallen dat je iets gratis krijgt . 
Knelpunten: 
• Publiek laden is duurder dan thuis laden .
• Ontvangst van de factuur kan lang duren . 
• Bij meerdere passen ook verschillende facturen, 

uniformiteit mist .
• Onverwachte kosten .

Verwachting 2025: 
Verbeteringen:
• Drie maanden wachten op de factuur 

is opgelost door online inzicht en vaste 
betaalmomenten . Zo is controle makkelijker .

• De early en late majority zal niet zoveel 
laadpassen en facturen willen .

• Mogelijk zien we meer adhoc betalen bij de 
laadpaal .

• Vergroting van capaciteit van de klantenservices 
en verbetering van de kwaliteit en kennis .

• Gekoppeld aan een belbundel of onderdeel van 
energierekening . 

Knelpunten: 
• Laden in de publieke ruimte moet absoluut 

transparanter, eigenlijk zou het tarief gewoon 
op de paal afhankelijk van je abonnement 
getoond moeten worden .
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Bijlage 2 - Handelen van EV-rijders met betrekking tot het melden van 
problemen

Wat doet men als het niet werkt? 
 Het is ons opgevallen dat maar weinig EV-rijders een melding maken als de 
gekozen laadpaal niet beschikbaar is of het laden niet gestart kan worden of onverwacht 
stopt . Ze zullen eerst gebruikmaken van hun eerder beschreven back-upplan . Maar 
als iemand een melding maakt dan zullen ze in veel gevallen bij de CPO terechtkomen, 
behalve als het over de factuur of een fout geparkeerde auto gaat . 

In dit meldingen proces worden de volgende knelpunten ervaren: 
• Heen en weer verwezen worden tussen CPO – MSP
• Bij verwijzing naar de MSP, onduidelijk waarom en hoe deze te bereiken
• Soms heeft de EV-rijder meer relevante kennis dan de callcenter medewerker

De activiteiten die een EV-rijder onderneemt als een probleem of een klacht wordt 
ervaren . 
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Bijlage 3 - Reactie ketenpartners

In de werksessies hebben we ketenpartners gevraagd naar een reactie op de bevindingen 
uit de interviews met EV-rijders . Hieronder een korte toelichting .

In het algemeen merken ketenpartners op dat ze een verschuiving zien in de focus EV-
rijder van range en aantal palen naar prijs en laadsnelheid .

Wat ketenpartners positief is opgevallen:
• Geen last meer van ‘range anxiety’ .
• Geen meldingen over (bijna) stil te komen staan .
• Geen enkele klacht over te weinig laadpalen .
• De EV-rijder is prijsbewust .
• De meeste laadsessies zijn bij bekende locaties, dat geeft minder verrassingen .
• Laadsnelheid wordt belangrijk; snelladen wordt als prettig ervaren vanwege 

snelheid .

Waar hebben ketenpartners zorgen om:
• Back-upplannen nodig, zoals een extra laadpas
• Belang van de laadsnelheid voor de EV-rijder en het risico van de onverwachte 

negatieve verrassingen die slim laden dan met zich mee kunnen brengen . 
• Teveel of inaccurate informatie (beschikbaarheid, laadsnelheid, tarief), zodra men 

diverse informatiebronnen van aanbieders gebruikt . 
• In-transparantie vanwege groeiende diversiteit in laadpassen en/of 

verdienmodellen .
• Irritatie naar langzaam vv en verkeerd geparkeerde voertuigen .
• Angst voor stijgende en onaangekondigde aanpassingen in tarieven .
• Complexiteit door alle variabelen die per situatie verschillen .
• Vaak slecht geïnformeerde helpdesk medewerker .
• Voor sommige problemen is er geen loket .
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