
Deelinitiatieven gedeelde mobiliteit
Gedeelde mobiliteit is alle mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en je vaak samen gebruikt. Dit kan de 
trein of bus zijn (‘Direct’), maar ook een deelauto of deelfiets. Meerijden met iemand of ander flexibel 
vervoer passen ook binnen gedeelde mobiliteit. 

In deze folder gaat het over initiatieven uit de markt. Deze initiatieven vormen een belangrijke schakel in de 
totale mobiliteit. En daarmee de bereikbaarheid van kernen en bedrijventerreinen. Ook kunnen ze 
ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. Wij noemen dit deelinitiatieven. 
Daarnaast zijn er ook initiatieven uit de samenleving. In de folder “Vrijwilligersinitiatieven gedeelde 
mobiliteit” staat hierover meer informatie. 

Wat is er allemaal mogelijk? Welke initiatieven zijn er al in Brabant? Welke vorm kan jou of mensen in 
jouw buurt helpen? 

Hieronder hebben we de initiatieven die we hier benoemd hebben 
op de kaart gezet. Dit is slechts een indicatie. Er zijn nog veel 
meer initiatieven. 

Stand per juli 2021

Inventarisatie initiatieven per juli 2021

op alle treinstations en enkele grote busstations staan OV fietsen

Delen van één of meerdere auto’s via een app voor bedrijven, 
particulieren en instellingen.

Voor zzp-er Erika 
is het makkelijk om 
klanten te bezoeken 
met deze elektrische 
deelauto en al haar 
zakelijke ritten 100% 
op te voeren als 
bedrijfskosten.

Dankzij deze 
service kan 
mevrouw 
Hussini haar 
eigen auto 
weg doen. 
Ze reed 
hiermee 
weinig en 
had hier 
wel veel 
vaste kosten 
aan. 

Deelauto

Amber heeft sinds kort in 
Tilburg, Den Bosch en 
Eindhoven een service- 
gebied waar gegarandeerd 
een deelauto voor de deur 
wordt gebracht.  

Uden duurzaam op weg 
is opgezet door gemeente 
Uden, Area (wooncoöpera-
tie) en IBN (sociaal werk). 
De 18 deelauto’s zijn te 
gebruiken door bedrijven 
en particulieren in Uden en 
de dorpen in de omgeving.

Deelstep
Op vaste punten staan elektrische steps die je kunt huren en 
weer terug kan brengen naar hetzelfde of een ander punt. 

Michelle loopt 
stage bij een be-
drijf in Waalwijk. 
Het bedrijven-
terrein is lastig 
te bereiken met 
openbaar vervoer. 
Daarom neemt 
Michelle voor de 
laatste 3 kilometer 
een step naar het 
bedrijventerrein.

In Waalwijk kun je via een 
app kosteloos lid worden 
van Citysteps. Als je wilt 
rijden met een step kun 
je deze vinden, plannen 
en betalen in een app. Je 
betaalt een bedrag per 
gereden kilometer.  

Deelfiets
Op vaste punten staan fietsen die je kunt huren en weer terug 
kan brengen naar hetzelfde of een ander punt.

 Koen is net 
begonnen met 
zijn eerste 
baantje. 
Met ov komt 
hij aan in 
Helmond 
aan en daar 
neemt hij 
de deelfiets 
voor het 
laatste stuk 
naar zijn 
werk. 

In Bergen op Zoom, 
‘s-Hertogenbosch en 
Tilburg staan Bravo fietsen. 
Je kan een fiets gebruiken 
en weer inleveren op een 
ander punt.

Op de treinstations zijn 
OV-fietsen beschikbaar. 
Deze staan ook bij grote 
busstations in o.a. Veghel, 
Uden en Waalwijk. 

In Helmond vind je op 
meerdere plekken Go 
About Deelfietsen.

Via een app kun je ritten aanbieden of inschrijven op een rit. Je 
rijdt dan (een gedeelte van) je reis mee met iemand anders.  
Een vernieuwende manier van carpoolen. 
Petra kan zelf geen 
auto rijden en woont 
in Huijbergen waar 
beperkt openbaar 
vervoer is. Ze  komt 
via een meerijddienst 
in contact met 
Antoinette die elke 
dag voor haar werk 
door Huijbergen 
rijdt. Petra kan met 
Antoinette meerijden 
tot Roosendaal waar 
ze de trein neemt 
naar Breda.

Meerijddienst

Binnenkort kun je via een 
nieuwe meerijddienst in 
West-Brabant makkelijk met 
elkaar meerijden. Je geeft in 
een app aan waar en wan-
neer je ergens naar toe wilt 
reizen. En je kunt zien wie 
er op dat moment met zijn 
eigen auto dezelfde kant op 
rijdt. Tevens is via de app te 
zien welke openbaar ver-
voer verbindingen aansluiten 
op dat moment. Zo kun je 
een combinatie maken van 
meerijden en OV.

Delen van elektrische scooters binnen een bepaald gebied 
van grotere steden en in de omliggende dorpen via een app. 
Reizen mag binnen en buiten het servicegebied.  
Daan heeft net zijn 
bus gemist. De vol-
gende bus komt over 
een half uur. In de 
app op zijn telefoon 
zoekt hij een scooter 
dichtbij. Er staat een 
Felyx scooter twee 
straten verderop. 
Daan reserveert 
deze, loopt 3 minuten 
naar de scooter en 
rijdt naar school. Hij 
was nog op tijd voor 
de les. 

Deelscooter

In Eindhoven kun je via een 
app kosteloos lid worden 
van Felyx of Go sharing 
deelscooters. Als je wilt 
rijden met een scooter kun 
je deze vinden, plannen 
en betalen in een app. Je 
betaalt een bedrag per 
gereden kilometer. 

Deelscooters vind je in 
steden en randgemeenten 
van Breda, Tilburg, 
‘s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. 

Jouw idee
Heb je een idee voor het opstarten van een initiatief op 
het gebied van mobiliteit in een dorp, stad, op of rond 
een bedrijventerrein? Kun je hierbij hulp gebruiken? 
Of wil je meer weten? Neem contact met ons op via 
gedeeldemobiliteit@brabant.nl.

Of kijk voor meer informatie in onze toolkit, 
https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/

https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/


Deelinitiatieven gedeelde mobiliteit
In dit overzicht vind je nog enkele kenmerken bij de verschillende vormen van delen. De kosten zijn indicatief. 
Ben je geïnspireerd door de verschillende mogelijkheden? 

Onthoud: Gedeelde mobiliteit is maatwerk. Kijk altijd naar wat er al is in jouw dorp of wijk en wat de 
mobiliteitsbehoefte is van de bewoners. 

Heb je hierover vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op via gedeeldemobiliteit@brabant.nl
Of kijk voor meer informatie op https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/

koptekst  fut bold 18, 6 mm - 5 ptOverige deelfietsenkoptekst  fut bold 18, 6 mm - 5 ptOV-Deelfiets

koptekst  fut bold 18, 6 mm - 5 ptMeerijddienst Deelauto

Wat is het  
Gebruik van deelfiets. Retourneren op dezelfde plek.

Voor wie  
Voor reizigers die vanaf station naar hun bestemming willen fietsen.

Reserveren? 
Te reserveren via persoonlijke OV-chipkaart of NS-businesskaart. 

Voorbeeld 
Ov Fiets 

Kosten  
Vast tarief per 24 uur 3,95. 

Kritische succesfactoren 
Voldoende gebruik van de fiets om het fietsdeelsysteem rendabel te houden.

koptekst  fut bold 18, 6 mm - 5 ptDeelscooter
Wat is het  
Gebruik maken van elektrische deelscooter. Overal parkeren binnen het 
servicegebied. 

Voor wie  
Iedereen die kan en mag scooter rijden en via een app kan reserveren. Er zijn 
per verhuurbedrijf verschillende voorwaarden van toepassing, bv. een minimum 
leeftijd van 18 jaar. 

Reserveren? 
Ja, via app. Je kunt gratis lid worden. 

Voorbeeld 
Felyx en Go sharing en Check in en rond Breda, Tilburg, s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. 

Kosten  
Rijden 23 cent tot 30 cent per minuut, parkeren kost 5 tot 10 cent per minuut.

Kritische succesfactoren 
Voldoende gebruik van ca 100 scooters om het kostendekkend te maken voor 
verhuurbedrijf. Regels voor parkeren van de scooters zodat er geen overlast is. 

koptekst  fut bold 18, 6 mm - 5 ptDeelstep
Wat is het  
Gebruik maken van elektrische step met vaste docking stations.

Voor wie  
Iedereen die kan steppen en via een app kan reserveren. 

Reserveren? 
Via een app. Je kunt gratis lid worden. 

Voorbeelden 
Citysteps is momenteel de enige aanbieder in Nederland.  

Kosten  
Gebruik kost 21 cent tot 25 cent per minuut.

Kritische succesfactoren 
Voldoende gebruik om het kostendekkend te maken voor verhuurbedrijf. Nu 
nog niet mogelijk in free floating concept. 

Eigen auto delen 
Wat is het  
Eigen auto delen.

Voor wie  
Voor iedereen.

Reserveren? 
Ja, via website of app. Je moet een account aanmaken.

Voorbeeld 
Snappcar

Kosten  
Afhankelijk van type auto. Prijs wordt bepaald door eigenaar.

Kritische succesfactoren 
Sleuteloverdracht nodig of extra kastje inbouwen in de auto. Verzekeraar dekt 
niet altijd alles.

Wat is het  
Gebruik van deelauto (steeds vaker elektrisch).

Voor wie  
Alle bewoners of voor een besloten groep.  

Reserveren? 
Ja, via een app. Je moet een account aanmaken.

Voorbeelden 
Amber en Mywheels en Greenwheels en OnzeAuto en 
Uden duurzaam op weg en  https://www.boxtel.samenslimrijden.nl

Kosten  
Meestal prijs per km en prijs per tijdseenheid.

Kritische succesfactoren 
Voldoende gebruik van de auto om de auto rendabel te houden.

Wat is het  
Meerijden met iemand, ofwel een nieuwe manier van carpoolen. 

Voor wie  
Iedereen die op hetzelfde tijdstip dezelfde kant op wil en samen wil rijden.

Reserveren? 
Via een app. Je moet een account aanmaken.

Voorbeelden 
Toogethr (zakelijke ritten) en Blablacar (particuliere ritten).

Kosten  
Van gratis tot een nader af te spreken bijdrage in de reiskosten.

Kritische succesfactoren 
Voldoende aanbod en vraag.

Wat is het  
Gebruik van deelfiets (soms elektrisch). Retourneren kan ook op andere locatie.

Voor wie  
Voor reizigers die vanaf station naar hun bestemming willen fietsen.

Reserveren? 
Via een app. Je kunt gratis lid worden. 

Voorbeelden 
Bravo fiets in Bergen op Zoom, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg, 
en Go About Deelfietsen in Helmond. 

Kosten  
Bij Go About en Bravo variabel tarief en abonnementen mogelijk bij regelmatig 
gebruik.

Kritische succesfactoren 
Voldoende gebruik van de fiets om het fietsdeelsysteem rendabel te houden.

https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/
https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets
https://felyx.com/nl/nl
https://nl.go-sharing.com/
https://ridecheck.app/
https://citysteps.app/
https://Snappcar.nl
https://driveamber.com/nl/
https://mywheels.nl/?gclid=EAIaIQobChMI6f3S0euZ8gIVEeh3Ch0XWgajEAAYASAAEgKkpPD_BwE
https://www.greenwheels.nl/
https://www.onzeauto.com/
https://www.udow.nl/
https://www.boxtel.samenslimrijden.nl
https://www.toogethr.com/?gclid=EAIaIQobChMI4ff1keyZ8gIVSv7VCh13-A5BEAAYASAAEgIB2vD_BwE
https://www.blablacar.nl/
https://www.bravo.info/reizen/overige-diensten/bravofiets
https://goabout.com/deelfietsen

