
Elektrisch rijden: zet jij de stap?

Bijna de helft van alle wegkilometers is werkgerelateerd. Door het 
verduurzamen van de manier waarop jouw medewerkers naar het werk 
reizen, lever jij als werkgever een belangrijke bijdrage aan het realiseren 
van de klimaatdoelstellingen. Hoe mooi zou het zijn als jouw medewerkers 
de overstap maken naar elektrisch rijden? Zuid-Limburg Bereikbaar  
helpt jou als werkgever op weg met de actie ‘Ontdek de e-car’.

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar heeft voor medewerkers van 
aangesloten werkgevers het probeeraanbod ‘Ontdek de e-car’ ontwikkeld. 
Voor Ontdek de e-car is een samenwerking gestart met het platform 
GoodMoovs en de dealerbedrijven Janns en Kerres en Keram.

Hoe werkt het?

Gedurende 2020 zet Zuid-Limburg Bereikbaar 30 moderne 
elektrische auto’s in. Zo geven we 500 medewerkers van 
convenantpartners een volwaardige e-car-ervaring in één van  
de vier modellen e-cars: de BMW-i3, Renault ZOE, Nissan Leaf  
en Mini Electric naar beschikbaarheid.

De e-car mag een week lang gebruikt worden voor alle  
doeleinden (2.000 km inbegrepen) tegen een eigen bijdrage van  
de medewerker van €50,- en een beperkt eigen risico van €250. 
De probeerervaring duurt een week om ook aan de praktische 
aspecten, zoals laden, te kunnen wennen. 

Vrijblijvend aanbod

Na afloop van de probeerervaring ontvangt jouw medewerker een  
vrijblijvend, maar aantrekkelijk aanbod voor koop, lease of delen  
van een elektrische auto. Zo worden medewerkers geholpen om  
definitief de beweging te maken naar elektrisch rijden. 
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Ontdek de e-car  
voor jouw bedrijf

Maak je interesse  
kenbaar bij de 

mobiliteitsmakelaar.  

We nemen contact met je  
op om de operationele zaken  

door te spreken.

We leveren communicatiemiddelen 
om ‘Ontdek de e-car’ te promoten  

bij de medewerkers. 

Medewerkers worden geïnformeerd via de website  
Ontdek de e-car. Vervolgens melden ze zich aan  

op het platform GoodMoovs. Ze maken een account  
aan en accepteren de deelnamevoorwaarden. 

Vanaf dat moment kunnen ze hun  
probeerervaring (e-car, probeerperiode  

en ophaallocatie) inplannen op  
het platform GoodMoovs.

Op de dag dat de probeerervaring 
start, haalt de medewerker de

gereserveerde auto op bij een vestiging  
van Janssen Kerres of Keram. 
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Wij geven jouw medewerkers de nodige informatie  
over het gebruik van het platform GoodMoovs en de  
instructies over de desbetreffende e-car, het laden,  

hoe te handelen bij calamiteiten ed. 

De medewerker vult een korte  
enquête in en wij koppelen de resultaten 

terug aan jou als werkgever.

Na afloop van de probeerervaring 
levert de medewerker de e-car weer  

in bij een vestiging van Janssen 
Kerres of Keram. 
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