
 
Er zijn veel raakvlakken bij het laden van onze professionele vloten op kantoor of 
medewerkers thuis. Zonnepanelen zonder terugdraaiende teller, het Vlaamse 
capaciteitstarief, een verzwaring met een middenspanningscabine op kantoor, 
bevoorradingszekerheid, afschakel plannen of groene stroom … het zijn allemaal nieuwe 
aspecten voor de moderne Fleet manager. Stroohm ondersteunt om de switch naar 
elektrische mobiliteit te maken. Stroohm is opgestart door Ingenieur Bart Massin met 15j 
ervaring in de elektriciteitssector. Daar was hij verantwoordelijk voor het Department 
regulatory waar de Energietransitie vertaald werd in concrete producten en contracten. 
Deze elektrische sector vervangt nu stapsgewijs de oliesector om onze (elektrische) 
mobiliteit te garanderen.  
 
Vanaf de TCO-analyse wordt je geholpen met een strategische implementatie waarbij de 
juiste technologie, automerken, modellen en leasing partners worden geselecteerd op 
basis van jouw specifieke behoefte.  
 
Begin 2019 is Stroohm Services opgestart. De operationele expertise voor installeren van 
laadpalen werd aangebracht door Gino Heireman die reeds sinds 2014 hierin de referentie 
is. Zo ontstond de perfecte synergie waarbij de installatie, beheer en onderhoud van 
laadpunten in eigen beheer werden opgenomen. Dit geheel onafhankelijk van auto-, 
leasing- of energieleveranciers. De Portefeuille werd uitgebreid waarbij meer dan 10 
Europese laadpaal merken vandaag worden aangeboden. Deze aanpak is uniek op de 
Belgische markt. Elk bedrijf krijgt eerlijk en onafhankelijk advies over de beste 
laadoplossingen passende bij de specifieke noden (plug-in hybride of elektrische wagens, 
focus op thuis of op kantoor laden).  
 
Stroohm heeft meer dan 10 installatie teams die dagdagelijks op de baan zijn om 
laadpunten te installeren bij medewerkers thuis of op kantoor. Ze beschikken over een 
groot magazijn centraal tussen Gent, Antwerpen en Brussel om dit operationeel 
georganiseerd te krijgen.  Maar ook de inrichting van parkeergarages, brandveiligheid 
behoren tot hun expertise. Maar ook procesmatig en qua rapportering is Stroohm volledig 
afgestemd op de interne Fleet processen van bedrijven. Fleet managers willen uiteraard 
weten wat de gemiddelde laadkost is van hun vloot of specifiek laadgedrag monitoren.  
 
Dankzij een onafhankelijke partner zoals Stroohm heb je heel wat voordelen voor 
laadoplossingen: 
 
Vrijheid in keuze toestel 

- Je bepaalt zelf welke laadpaal installatie je wenst aan te bieden aan je medewerkers. 
Een basis toestel of reeds een slim laadpunt dat automatisch rekening houdt met het 
verbruik van de woning of de productie eigen zonnepanelen maakt een verschil uit voor 
de medewerkers.  

 
Stabiliteit 
- Je kan best zelf een partner kiezen voor laadinfrastructuur. Als je dit overlaat aan bv de 
leasingmaatschappij, ben je afhankelijk van de partners die zij kiezen. Door Europese en 



 
nationale tenders durven deze partijen elke jaar switchen. Dan heb je binnen de kortste 
keren verschillende login’s wat operationeel niet ideaal is.  
 
Terugbetaling medewerkers 

- Ook het tarief waaraan je medewerkers worden terugbetaald is best zelf onder controle 
te houden ipv dit uit te besteden aan bv de leasing partner. Medewerkers willen exact 
begrijpen aan welk tarief ze zullen worden terugbetaald. Dit transparant mee opnemen 
in de carpolicy is uiteraard een must en enkel mogelijk indien je dit op voorhand kent en 
de procedure voor terugbetaling ook niet wordt gewijzigd. 

 
Duurtijd 2 leasing wagens 

- Een laadpunt gaat langer mee dan 1 laadpunt, als de volgende leasingwagen via een 
ander leasingbedrijf komt dat niet samenwerkt met de bestaande laadpaal, moet een 
nieuwe worden aangeschaft. Dit is natuurlijk een onnodige kost welke kan voorkomen 
worden door dit met een onafhankelijke partner op te nemen. 

 
Maar ook na de installatie van een laadpunt is het belangrijk om een goede specialist te 
behouden. Zo beschikt Stroohm over haar eigen aftersales team met techniekers om 
onderhoud of herstellingen uit te voeren.  Hier is steeds meer vraag achter en hier speelt 
Stroohm als een van de grootste en meest veelzijdige servicepartner qua merken een 
belangrijke rol in de Belgische markt. 
 
Daarnaast beschikt Stroohm ook over haar eigen open beheersysteem voor laadpalen en 
beheren ze ook bestaande platformen van andere leveranciers. Zo kunnen ze alle 
courante laadpalen op de Belgische markt opvolgen en de terugbetaling van de 
medewerkers thuis opvolgen. Ook alle laadpassen om publiek te laden worden via dit 
platform opgevolgd. Het Stroohm-Laadpasje is bovendien een van de meest interessante 
laadpassen op de markt omdat er geen abonnementskosten zijn en ook de 
transactiekosten tot de laagste in de markt behoort. 
 
Je hebt letterlijk 1 aanspreekpunt voor de installatie op kantoor, thuis of je laadpassen 
onderweg. Deze succesformule heeft ervoor gezorgd dat dit Belgisch bedrijf met 
vestigingen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen op een paar jaar tijd gegroeid is naar 25 
medewerkers en stevig blijft doorgroeien. Dit hebben ze zelfstandig gerealiseerd dankzij 
doorgedreven efficiëntie, automatisatie en snelgroeiende klantenportefeuille. Verschillende 
grote internationale bedrijven doen reeds uitgebreid beroep op hun diensten.  
 
Wat brengt de toekomst? 
Stroohm blijft haar groei als Start-up bestendigen door uit te breiden. In de nabije toekomst 
zal een extra operationele vestiging worden geopend zodat interventies dichterbij en 
sneller kunnen worden uitgevoerd. Kwaliteit primeert en de IT-processen werden reeds 
geïndustrialiseerd om de sterke stijging van de markt op te kunnen vangen. Na de perfecte 
nationale dekking zal er verder worden uitgebreid op internationaal vlak. 


