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Training
EV-Adviseur Expert
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Training EV-Specialist

Kenmerken van Training EV-Adviseur Expert
• Doelgroep : Sales Professionals en Accountmanagers
• Duur : 3 dagen (excl. branche-erkend SVKM-examen)EV-Specialist

Leerdoelen:
Na de EV-training zijn deelnemers in staat om…
• …alle voordelen van elektrisch rijden te vertalen naar een concreet voorstel voor de klant
• …de USP’s van de elektrische, hybride en waterstof aangedreven voertuigen te vertalen naar concrete

klantvoordelen
• …de specifieke EV-eigenschappen actief in te zetten in het verkoopgesprek 
• …in oplossingen voor de klanten te denken én te handelen

Inhoud van de Training EV Adviseur Expert:
• Ontwikkeling van elektrisch rijden; van verleden tot heden
• Europees en nationaal beleid; van klimaatakkoord tot ons gebruik
• Trends en ontwikkelingen op de energiemarkt en ons stroomverbruik in Nederland
• Het weerleggen van EV-vooroordelen en het wegnemen van bezorgdheid bij klanten
• Elektriciteit; wat is het?
• De werking van de elektromotor
• Varianten in aandrijving en de (technische) kenmerken per variant
• De ‘Taal van EV’; spreek jij hem?
• Laden & Laadinfra; waar kun je laden, op welke manier en hoe lang duurt het?
• Calculeren kun je leren; uitrekenen van vermogen en het effect van omvormerverlies op tijd en actieradius
• Rijden op waterstof
• Elektrische bedrijfswagens, voordelen, TCO en advies
• Fiscaliteit; van landelijk fiscaal voordeel naar lokale subsidies
• De rol van EV in zakelijke mobiliteit; leasing en het autobeleid van de bedrijven
• SVKM-examen

Het examen:
Na de training vindt het examen voor EV-Adviseur Expert plaats, dat klassikaal en onder toezicht van het IBKI 
wordt afgenomen. Het examen is schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen.

“I could either watch it happen or be part of it” 
Elon Musk

Driedaagse EV Training in het kort
• Kosten per deelnemer € 995,- exclusief BTW
• Inbegrepen: lunch, lesmaterialen 
• Niet inbegrepen: examenkosten

Waarom In Serious Business?
• Iedere training van In Serious Business is echt maatwerk!
• Het enige trainingsbureau met SVKM- en NEN-9140 VOP-certificering!
• Onze EV-training is niet alleen gericht op elektrische personenauto’s, 

maar juist ook specifiek ontwikkeld voor elektrische bedrijfswagens!


