
MEDIALAB01	  BRIEFING	   	   	  

Project	  	  
Plug	  &	  Ride	  

	  
Periode	  	  
Duur:	  	   	   februari	  -‐	  april	  2014	  (9	  weken)	  
Docent:	  	   Ruth	  Delfgaauw	  (r.i.delfgaauw@hr.nl)	  
Les	  op:	  	  	   maandag	  10	  februari	  2014	  (8:30u	  –	  12:10u)	  (zie:	  rooster	  docent	  voor	  lokatie)	  
Kickoff:	  	   maandag	  24	  februari	  2014	  (zie:	  rooster	  docent	  voor	  lokatie)	  

Achtergrond	  
Enviu	  is	  een	  organisatie	  die	  sociale	  ondernemingen	  start,	  o.a.	  bekend	  van	  de	  Sustainable	  Dance	  Club,	  
Help	  App!	  en	  Three	  Wheels	  United.	  Deze	  ondernemingen	  hebben	  als	  doel	  om	  sociaal	  en/of	  
ecologische	  impact	  te	  maken.	  Samen	  met	  onze	  community	  van	  ruim	  11.000	  mensen	  in	  ruim	  30	  landen	  
genereren	  we	  innovatieve	  business	  concepten.	  Om	  onze	  start-‐ups	  te	  realiseren,	  werken	  wij	  samen	  
met	  ondernemers,	  bedrijven,	  investeerders,	  overheden	  en	  verschillende	  andere	  stakeholders.	  

De	  opdracht	  
Het	  aantal	  elektrische	  auto’s	  in	  NL	  groeit	  snel.	  Inmiddels	  rijden	  er	  meer	  dan	  11.000	  elektrische	  auto’s	  
op	  de	  Nederlandse	  wegen.	  Het	  aantal	  publieke	  laadpalen	  blijft,	  om	  tal	  van	  reden,	  echter	  ver	  achter.	  
Momenteel	  zijn	  er	  niet	  meer	  dan	  5.000	  publieke	  laadpalen	  in	  NL.	  Echter	  elke	  eigenaar	  van	  een	  
elektrische	  auto	  heeft	  bij	  zijn/haar	  huis	  een	  oplaadpunten,	  ook	  veel	  bedrijven	  hebben	  inmiddels	  
oplaadpunten	  aangelegd.	  Deze	  punten	  zijn	  echter	  niet	  inzichtelijk	  en	  ook	  niet	  te	  delen	  met	  anderen.	  	  
 
De	  opdracht	  is	  om	  een	  app	  te	  ontwikkelen	  en	  te	  testen,	  die	  al	  deze	  laadpunten	  (zowel	  prive	  als	  
publiek)	  inzichtelijk	  maakt,	  zorgt	  dat	  mensen	  via	  de	  app	  de	  gebruikte	  stroom	  kunnen	  
afrekenen/incasseren,	  laadpunten	  gereserveerd	  kunnen	  worden,	  etc.	  Daarnaast	  duurt	  het	  even	  
voordat	  een	  accu	  opgeladen	  is,	  daarom	  zijn	  we	  ook	  op	  zoek	  naar	  spannende	  concepten	  voor	  deze	  
‘tussentijd’.	  Welke	  relevante	  en	  betekenisvolle	  diensten	  en	  producten	  kun	  je	  nog	  meer	  bedenken,	  om	  
deze	  tijd	  op	  te	  vullen?	  

Gewenste	  resultaten	  

• Innovatieve	  concepten,	  evt	  met	  businessmodel.	  
• Interactie	  ontwerp	  
• Clickable	  demo/prototype	  waarmee	  het	  scenario	  goed	  te	  ervaren	  is	  
• Eerste	  test	  resultaten	  
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