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Voor u ligt het eindrapport van ‘Mobility Next’: de uitkomst van een door de Provincie
Noord-Brabant geïnitieerd traject. In het Mobility Next traject kwamen partijen uit de
OV-sector, markt en overheid samen in een denktank om te kijken naar de ingroei van
deelmobiliteit in Brabant. Samen analyseerden zij de opgave en kwamen zij tot
ideeën. Waar en met wie gestart kan worden, welke rol overheden hebben, hoe groei
plaats kan vinden en hoe deelmobiliteit gepositioneerd kan worden ten opzichte van
andere vormen van vervoer zijn voorbeelden van zaken die ter tafel kwamen.

In Brabant wordt gedeelde mobiliteit als een belangrijk onderdeel van het toekomstige
mobiliteitssysteem gezien. Dit staat beschreven in de visie ‘Gedeelde mobiliteit is
maatwerk’ van de Provincie Noord-Brabant. Wetende dat gedeelde mobiliteit ook het
Openbaar Vervoer (OV) en modaliteiten, zoals de deelscooter of –fiets omvat, wordt
in voorliggend rapport met name ingegaan op de deelauto. Om die reden wordt
gesproken over ‘deelmobiliteit’ en niet over ‘gedeelde mobiliteit’.

De opgestelde Visie, Missie en Brabantse aanpak is gevormd op basis van de
inzichten uit het Mobility Next traject. Het is daarmee niet van de Provincie Noord-
Brabant alleen, maar de uitkomst van een co-creatief proces van betrokken partijen.
Een rapport voor iedereen die rol, verantwoordelijkheden en ambitie heeft binnen de
deelmobiliteitssector in Brabant.

Veel dank gaat uit naar de deelnemers aan de denktank, de gecombineerde
denkkracht van deze deelnemers met veel (praktijk)kennis bracht nieuwe inzichten
die ervoor gaan zorgen dat deelmobiliteit nog meer waarde toe gaat voegen aan het
Brabantse mobiliteitssysteem.

Laat dit rapport ook een startpunt zijn om met alle betrokkenen samen te blijven
werken aan ingroei van deelmobiliteit in Brabant. De opgave is te complex, te
veranderlijk en te interessant om eenzijdig te benaderen.
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Het vraagstuk in Brabant 
Deelmobiliteit biedt voordelen op vele vlakken. De impact die deelmobiliteit heeft op
duurzaamheidsgebied is substantieel. Kijkend naar de deelauto blijkt dat een
autodelend huishouden op dit moment een besparing van 175-265 kg Co2 per jaar
oplevert, één deelauto in de regel vier tot acht privé auto’s vervangt, de luchtkwaliteit
door gedeelde mobiliteit verbetert, de openbare ruimte aantrekkelijker wordt en
sociale cohesie vergroot wordt. Ook kunnen slimme vormen van deelmobiliteit een
deel van het huidige OV-systeem aanvullen en er daarmee bijvoorbeeld voor zorgen
dat landelijke gebieden bereikbaar en leefbaar blijven. Kortom, deelmobiliteit biedt
aanzienlijke voordelen en heeft potentie.

Tegelijkertijd is deelmobiliteit geen doel op zichzelf. Een deelauto kan bovenstaande
doelen dienen, maar hoeft dat niet te doen. Het hangt samen met andere vormen van
mobiliteit in het complete mobiliteitssysteem. Een deelauto kan bijvoorbeeld ook een
treinreis vervangen en het is de vraag of dit wenselijk is.

De provincie heeft de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ ontwikkeld waarin mooie
speerpunten opgenomen zijn over bijvoorbeeld een passend aanbod. De stap van
theorie naar praktijk is echter complex. Het aanbod van deelmobiliteitsconcepten is
versnipperd, de businesscase is niet (overal) haalbaar, verschillende partijen hebben
een rol in het realiseren van een passend aanbod en er bestaat een gat tussen wat
gebruikers zeggen en wat ze doen. Dit alles zorgt ervoor dat de echte doorbraak van
deelmobiliteit vaak nog op zich laat wachten.

1. INLEIDING

CENTRALE VRAAG

Hoe kunnen we een doorbraak creëren in de 
positionering en integratie van deelmobiliteit in Brabant 
als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem?
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Gebruikers
Het aantal mensen wat in de afgelopen drie jaar gebruik heeft gemaakt van een
deelauto via een commerciële aanbieder (business to consumer) of via een particulier
(peer to peer) wordt geschat op ongeveer 2% van de Nederlanders van 18 jaar en
ouder (CROW, z.d.). Het zijn vooral jonge mensen die het gebruik van deelmobiliteit

Om het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te belichten is deskresearch
uitgevoerd en zijn er interviews gehouden met verschillende experts op het gebied
van (deel) mobiliteit.

Deelmobiliteit in feiten en cijfers
Deelmobiliteit wordt gedefinieerd als “vervoersdiensten en middelen die gelijktijdig of na
elkaar door gebruikers worden gedeeld”. Dit is inclusief micromobiliteit (deelfietsen,
deelscooters), op auto's gebaseerde vormen van mobiliteit (autodelen, ritten op
aanvraag en microtransit) en op woon-werkverkeer gebaseerde vormen (carpoolen).
Dit rapport gaat over het brede mobiliteitssysteem, maar focust zich met name op de
deelauto binnen het systeem.

Het gebruik van de deelauto in Nederland neemt de laatste jaren toe. In 2015 waren
er 14.000 deelauto’s in Nederland. In maart 2021 waren dit er al 87.825, waarvan
13% elektrisch. In 2021 telde Nederland 971.000 autodelers en tenminste 32 deelauto
aanbieders. Ook in Noord-Brabant zien we het aantal deelauto’s toenemen. In 2019
telde de provincie er 3731, in 2021 waren dit er al 6065 (CROW, z.d.). Hiervan is 93%
peer to peer. Toch blijft de groei achter bij de verwachtingen. Brabant blijkt één van
de provincies met de hoogste autodichtheid. Veel Brabanders zijn gehecht aan hun
auto. Het aantal gebruikers per deelauto nam tot 2020 toe, maar in 2021 trad er een
daling op. Deze daling trad vooral op bij freefloating concepten. Ook bij zakelijk
autodelen is er sprake van een daling. Roundtrip en peer to peer autodelen tonen een
kleine toename van gebruikers per auto (CROW z.d.). De coronapandemie kan ervoor
zorgen dat deze cijfers een vertekenend beeld van de werkelijke ontwikkeling op
langere termijn zijn.
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Het totale aantal deelauto’s in Brabant (licht) en het aantal wat geen peer to peer (donker) is.

CROW, z.d.) Cijfers over het gebruik van deelauto’s in 2021. https://www.crow.nl/dashboard-autodelen/home/monitor-1/bekendheid-en-gebruik-resultaat 





een kans geven. Vaak hebben deze een hoger opleidingsniveau en ook een hoger
inkomen. Ook zijn het mensen die vaak een hogere bezorgdheid hebben over het
milieu en dus nadenken over duurzamere en milieuvriendelijkere vervoersmiddelen
(Zijlstra et al. 2019). Daarnaast zijn deelmobiliteit gebruikers vaak woonachtig in
steden. Het richten op specifieke doelgroepen en inspelen op de behoeftes van deze
groepen biedt kansen met betrekking tot het boeken van succes van deelmobiliteit
(KiM, 2015). Tot slot is de gebruikerservaring een belangrijk aandachtspunt. Een rit in
een deelauto kan worden ingedeeld in drie processen: voor, tijdens en na de rit. In
onderstaande afbeelding zijn alle stappen van de drie processen weergegeven. Deze
processen hebben elk meerdere stappen die al dan niet leiden tot een positieve
deelervaring voor gebruikers. Het is van belang dat het aanbod en gebruik van
deelauto’s de gebruikerservaring waarborgt (intuïtief, persoonlijke voorkeuren,
aansluiting met andere mobiliteitsvormen) en modulair is naar de specifieke
gebruikerscontext. In onderstaande klantreis is te zien dat veel ‘touchpoints’ nog niet
groen kleuren, wat betekent dat reizigers hier nog niet niet tevreden over zijn.

Aanbod
Binnen de categorie deelauto’s kan onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende vormen. Hiervan is peer to peer autodelen op dit moment de vorm met
de meeste deelauto’s in Nederland. Bij deze vorm stelt een auto-eigenaar zijn eigen
auto ter beschikking op een platform aan anderen.

Een aanbieders in Brabant van dit model is onder andere SnappCar. Daarnaast zijn er
freefloating deelauto’s. Deze kunnen door een gebruiker op een willekeurige
parkeerplaats binnen een bepaalde zone worden achtergelaten. Roundtrip delen
(klassiek autodelen) richt zich op zowel particulieren als op zakelijke gebruikers.
Soms gebeurt dat met een abonnementsvorm door een autoverhuurbedrijf. Bij deze
vorm van autodelen moet de auto na gebruik op dezelfde plek worden teruggebracht.
Bij oneway autodelen hoeft dat niet en kan de auto op een andere plaats worden
achtergelaten. Zowel bij roundtrip autodelen als oneway autodelen kunnen concepten
‘freefloating’ zijn. Aanbieders in Brabant zijn onder andere Greenwheels en Amber.
Een voorbeeld van een concept met een besloten groep gebruikers is OnzeAuto. Het
aanbod in Brabant is versnipperd. Dit zorgt voor ruis richting de eindgebruikers
omdat MaaS applicaties nog niet toereikend zijn. Marktpartijen zien kansen en willen
zich met name in de binnensteden van grotere steden vestigen.

Overheidsbeleid
Gemeenten zijn belangrijke spelers in dit veld omdat ze onder andere door
verstedelijking een belang hebben bij goede (deel)mobiliteit en de instrumenten
hebben om dit te stimuleren en reguleren. De potentie van autodelen voor
mobiliteitsvraagstukken is groot. Grenzen tussen openbaar en privé vervoer vervagen
en het samenbrengen van modaliteiten brengt vragen met zich mee.
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Gebruikerservaring deelmobiliteit. Groen is positief, geel is neutraal, rood is negatief. 

KiM (2015). Mijn auto, jouw auto, onze auto. Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en effecten. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
Zijlstra, T., Durand, A., Hoogendoorn-Lanser, S., & Harms, L. W. J. (2019). Kansrijke groepen voor Mobility-as-a-Service. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).



kantoorbaan waarschijnlijk deels thuis zullen blijven werken. Met name tweede auto’s
staan hierdoor vaker stil en de aanwezigheid van een deelauto om de spaarzame
ritjes met een (tweede) auto te vervangen kan het duwtje in de rug van reizigers zijn
om te kiezen voor een deelauto. Tot slot biedt de ontwikkeling rondom zelfrijdende, of
autonome, auto’s mogelijkheden om autobezit te verminderen.

Mobility as a Service (MaaS)
MaaS wordt als een veelbelovende ontwikkeling gezien in de mobiliteitstransitie. Het
geeft helderheid richting gebruikers en kan er daarmee voor zorgen dat deelauto’s
vaker als onderdeel van een reis worden meegenomen. De realiteit blijkt complex
waardoor MaaS nog beperkt toepasbaar is. Er zijn veel partijen actief, onder meer via
de zeven nationale MaaS Pilots. Het versnipperde aanbod maakt dat de gebruiker op
dit moment eerder minder dan meer overzicht krijgt door MaaS. De geïnterviewde
partijen stellen dat een eigen Brabantse MaaS oplossing niet wenselijk is. Er kan
beter aangesloten worden bij andere MaaS ontwikkelingen.

LEV’s
Lichte elektrische voertuigen (LEV’s) verschijnen steeds vaker in het Nederlandse
straatbeeld, zeker in steden. Voorbeelden van LEV’s zijn elektrische steps, elektrische
bakfietsen, elektrische scooters, of elektrische micro-auto’s. Met name de e-scooters
en e-bakfietsen komen in Nederland steeds vaker voor. Bij de micro-auto is dit nu
nog veel minder het geval en de kleine e-step (zoals die in veel buitenlandse steden
wordt toegepast) is in Nederland nog niet toegestaan op dit moment (KiM, 2021).
LEV’s zijn interessant als vervoersmiddel voor binnensteden. Ze zijn kleiner dan
auto’s en veelzijdiger dan de fiets. De verschillende type LEV’s bieden diverse
mogelijkheden en voordelen voor een gebruiker. Een e-scooter wordt veel

Tot op heden hanteren vrijwel alle gemeenten eigen beleid. Toch is er een opkomend
besef dat een eenduidig beleid onder overheden niet alleen voor aanbieders, maar
ook voor de gemeenten zelf voordelen kan opleveren. Zo kijken Den Haag en
Rotterdam als metropoolregio gezamenlijk naar deelmobiliteit om ervoor te zorgen
dat zij eenduidig beleid kunnen voeren voor aanbieders. Ook Arnhem en Nijmegen
hebben het stimuleren van duurzame mobiliteit (waaronder deelmobiliteit valt)
opgenomen in een gezamenlijk ambitieplan. In Brabant zijn eveneens de eerste
stappen gezet tot een samenwerking om eenheid te creëren rondom deelmobiliteit,
met name onder de grote steden.

Trends en (technologische) ontwikkelingen 
Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat ze de
komende jaren belangrijk zullen zijn op het gebied van deelmobiliteit. Allereerst is
flexibele mobiliteit van belang. Abonnementen geven de gelegenheid om tussen een
eigen auto en huren in te zitten. Daarnaast verwachten experts dat zakelijk autodelen
het traditionele leasemodel voor bedrijven zal vervangen. Ook wordt de toename van
digitalisering als een belangrijke trend gezien. Hoewel technologie voor de Corona-
pandemie al omarmd werd, heeft het Coronavirus ervoor gezorgd dat het accepteren
van digitale diensten nog sneller is verlopen. Dit zal naar verwachting in het voordeel
van deelmobiliteit uitpakken, bijvoorbeeld bij het introduceren van MaaS-systemen.
Daarnaast heeft Corona volgens experts ook op een andere manier gezorgd voor een
groei in deelmobiliteit. Dit zagen aanbieders met name in juni en juli 2020, vlak na de
eerste lockdown. Met het OV reizen was geen optie en veel mensen zagen de
deelauto als een goed alternatief. Hierdoor maakte een grote groep Nederlanders
kennis met de deelauto. Nu, anderhalf jaar later, is duidelijk dat veel mensen met een

10KiM (2021). Op weg met LEV. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.



gebruikt voor recreatieve trips voor gemiddeld wat kortere afstanden tot ruim twee
kilometer, terwijl de micro-auto gebruikt kan worden voor afstanden tot 30 kilometer.
Dit biedt meer mogelijkheden voor de gebruiker, bijvoorbeeld voor boodschappen, of
ritten naar werk of school en kan daarmee als een mogelijke vervanger voor de
(deel)auto gaan fungeren. Toch brengen LEV’s ook nieuwe vraagstukken en
complexiteit met zich mee. Met name rondom veiligheid en de parkeeroverlast.
Desalniettemin is het zeer waarschijnlijk dat (deel-)LEV’s een steeds grotere rol gaan
spelen in de mobiliteitstransitie.

De deelauto van de toekomst
Het ontwikkelen van de perfecte deelauto heeft aandacht bij autofabrikanten. Dat
levert interessante concepten op die de toekomst laten zien van autodesign en het
interieur; futuristische auto’s die veelal verre van productierijp zijn en volgehangen
worden met exotische technologieën wat de kostprijs enorm verhoogt. De
kernboodschap van alle conceptstudies is dat in alle gevallen de gepresenteerde
auto’s zich kunnen aanpassen aan de bestuurder en fit-for-purpose zijn.

Stakeholderanalyse
Een stakeholderanalyse van de Brabantse situatie leerde dat er, waarschijnlijk
vanwege de fase waarin de transitie zit, nog relatief weinig ‘tegenstanders’ van
deelmobiliteit in Brabant zijn. Media schrijven gemengd over deelmobiliteit (zie
volgende pagina), maar op systeemniveau is er nog weinig ‘tegenstand’.
Veel partijen zien de potentie en zien de voordelen, weinig partijen ervaren het
vooralsnog als een bedreiging. In latere fases, waarbij een doorbraak dichterbij komt
door bijvoorbeeld meer sturend beleid, kan de integratie van deelmobiliteit tot meer
weerstand leiden bij partijen uit het bredere mobiliteitssystem. Het weergegeven
figuur laat geanonimiseerde partijen uit het mobiliteitssysteem zien en toont aan dat
experts uit de mobiliteitswereld weinig tegenstand ervaren.
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Houding ten opzichte van deelmobiliteit van Brabantse stakeholders.



Conceptcars van de deelauto van de toekomst 



Actualiteiten (in Brabant)
De overgang naar deelmobiliteit is een transitie en transities ondergaan verschillende
fases. In het begin zijn er kleine groepen, de zogenaamde innovators, die iets nieuws
willen uitproberen. Deze eerste experimenteerfase is deelmobiliteit volgens
hoogleraar sociaaleconomische transities Derk Loorbach (Verkeersnet, 2021)
inmiddels voorbij. Toch verkeert deelmobiliteit zich nog vroeg in de transitie. Dit
betekent dat de ideeën en perspectieven over deelmobiliteit zich vormen.

Recentelijk publiceerden het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en CROW rapporten
over deelmobiliteit en deelauto’s. Zoals eerder genoemd lijkt de groei van
deelmobiliteit minder hard te gaan dan voorheen verwacht. Verschillende media
concludeerden dat deelauto’s nauwelijks gebruikt worden en niet leiden tot minder
autobezit. Ook de kosten zouden een belangrijk tegenargument zijn om de deelauto te
verkiezen boven een eigen auto. Deelmobiliteit zou nu volgens het Eindhovens
Dagblad vooral gezien worden als “gedoe” (ED, 2021), en ook het Bredase dagblad
BN DeStem ziet nadelen van de deelauto’s: “Ik vrees dat het een utopie is dat mensen in
de toekomst massaal aan de deelauto gaan. En dat er straks in en rond de nieuwe Bredase
wijken vooral heel veel wordt gemopperd. Mensen kunnen de auto niet kwijt, zetten hem
een straat verderop, daar wordt betaald parkeren ingevoerd, en ga zo maar door.” (BN
DeStem, 2021).

Het Brabants Dagblad schreef echter dat het belangrijk is om mensen ervan te
overtuigen dat juist het financiële voordeel een deelauto interessant maakt (Brabants
Dagblad, 2021). Andere voordelen die vaak genoemd worden zijn het tegengaan van
milieuproblematiek en ruimtegebrek. Volgens aanbieder Amber heeft de transitie
vooral tijd nodig. Hoogleraar Loorbach beaamt dit: “Door milieueisen worden fossiele
wagens uit gefaseerd en verschillende gemeenten maken het parkeren al duurder.

Ten tweede wordt het alternatief – die deelauto dus – steeds beter, goedkoper en
gemakkelijker.” Tijdens een maatschappelijke transitie zoals deze ontstaan er coalities
van ‘stakeholders’ en belanghebbende. Belangrijk bij een transitie is om een koppeling
te maken met de toekomstvisie en de huidige belangen. Uiteindelijk komt ook
deelmobiliteit in de mainstreaming fase terecht. ”Als het eenmaal aan de gang is, is het
niet meer te stoppen.” volgens Loorbach (Verkeersnet, 2021).

13Verkeersnet, (2021). Hoogleraar: ‘Deelmobiliteit kan over paar jaar mainstream zijn’. 
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/41126/hoogleraar-deelmobiliteit-volgt-zelfde-proces-als-andere-transities/

(ED, 2021)

(Verkeersnet, 2021)

(ED, 2021)

(BN DeStem, 2021)

(AutoWeek, 2021)

(BN DeStem, 2021)
(Mobiliteitsplatform, 2021)

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/41126/hoogleraar-deelmobiliteit-volgt-zelfde-proces-als-andere-transities/
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3. VERDIEPING OP VIER THEMA’S 

Op basis van interviews met stakeholders en inzichten uit een deskresearch zijn vier
thema’s bepaald die leiden tot een doorbraak op deelmobiliteit.
1. Deelklimaatverandering: Hoe wordt een klimaat in Brabant gecreëerd waarin

deelmobiliteit aanbieders hun deelconcepten willen en kunnen toepassen?
2. Connecting the dots: Hoe vormen deelmobiliteit en de overige modaliteiten in het

Brabantse mobiliteitssysteem een complementair geheel? Wat zijn de verschillen
per context en wat voegt deelmobiliteit toe?

3. M-matching: Hoe worden deelaanbod, context en gebruikers bij elkaar gebracht?
4. Bekend maakt bemind: Hoe zorgen we ervoor dat Brabanders bekend raken met

(de voordelen van) deelmobiliteit?

In dit hoofdstuk staat per thema beschreven wat er speelt, wat opvalt, waar de
kansen en waar de uitdagingen liggen. Vanuit deze inzichten zijn vervolgens
oplossingsrichtingen geformuleerd die als basis dienen voor de Brabantse aanpak.

Contexten als bouwstenen
De kaart van Brabant laat een lappendeken van steden en dorpen over de provincie
zien. De verschillen tussen de binnensteden van grote Brabantse steden, kleine
dorpjes en alles daar tussenin zijn dermate groot dat onderscheid in verschillende

contexten nodig is bij het bepalen van de groeistrategie. Denk hierbij aan verschillen
op het gebied potentiele gebruikers, de mate waarin aanbieders verdienpotentieel
hebben en de mogelijkheden en beperkingen van gemeenten.

Een ander wezenlijk verschil is de toegevoegde waarde van deelmobiliteit in de
contexten. Dit varieert van het bereikbaar en leefbaar houden van kleine dorpen tot
het voorkomen van ruimtegebrek in steden. Bij de verdieping op de vier thema’s
wordt om deze redenen regelmatig onderscheid gemaakt tussen deze vier contexten.
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HOE WORDT EEN KLIMAAT IN 
BRABANT GECREËERD WAARIN 
DEELMOBILITEITAANBIEDERS 
HUN DEELCONCEPTEN WILLEN 
EN KUNNEN TOEPASSEN? 

Deelklimaatverandering gaat over het ‘klimaat’ wat er, al dan niet, is om
deelmobiliteit tot bloei te laten komen. Daarbij komen vragen aan bod als:
Is deelmobiliteit een taak van de markt of overheid? Welke invloed heeft
overheidsbeleid op de groei van deelmobiliteit? Kunnen delen en bezitten
met elkaar ‘concurreren’?

Wat speelt er?
Het is voor veel deelmobiliteitsaanbieders moeizaam om te starten in de
meeste Brabantse gemeenten. Vrijwel alle gemeenten hanteren eigen
beleid, wat maakt dat de toch al uitdagende businesscase voor
aanbieders nog moeizamer wordt. Het kost veel mankracht om met
iedere gemeente te spreken over de (on)mogelijkheden van deelmobiliteit
en bijbehorende voorwaarden. Daarbij komt dat de personele capaciteit
en kennis op het onderwerp bij gemeenten veelal ontbreekt, grote steden
zijn daarop een uitzondering. Aangezien deelmobiliteitsaanbieders in veel
gevallen afhankelijk zijn van gemeentelijk beleid of gemeentelijke
facilitatie kan gesteld worden dat een klimaat waarin aanbieders hun
concepten goed kunnen toepassen in Brabant grotendeels ontbreekt.
Als een gevolg ontstaat deelmobiliteit voorlopig vooral in stedelijke
gebieden en niet of laat in kleinere Brabantse gemeenten. Dit heeft ook
te maken hebben met zaken als de haalbaarheid van de businesscase
vanwege de dichtheid van bewoning en de ontvankelijkheid van mogelijke
deelautogebruikers. Kijkend naar de doelen die overheden hebben,
bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid of bereikbaarheid, zou
deelmobiliteit echter ook waarde toe kunnen voegen in de contexten
waar aanbieders tot op heden niet starten.

Aanbod van deelmobiliteit, zoals de deelauto, is vooralsnog vooral een
aangelegenheid van de markt. Het is interessant om te kijken waar de
publieke en private werelden elkaar (gaan) raken. Gesteld kan worden
dat er in het geval van deelmobiliteit geen strakke scheiding is tussen

markt en overheid. De publieke en private wereld raken elkaar en hebben
elkaar nodig om deelmobiliteit te laten ontstaan of groeien. Overheden
worden zelf geen deelmobiliteitsaanbieders, maar hebben wel de
verantwoordelijkheid over het mobiliteitssysteem en streven doelen naar
waar deelmobiliteit invulling aan kan geven. Aanbieders zijn tegelijkertijd
afhankelijk van de mate waarin overheden hen ondersteunen op het vlak
van bijvoorbeeld parkeren, vergunningen of het laden van elektrische
deelauto’s. Ook zouden overheden in gebieden waar het OV verschraalt,
financieel bij kunnen dragen aan het realiseren van een haalbare
businesscase voor aanbieders van deelmobiliteit.
Wanneer vanuit de reiziger én de toegevoegde waarde van
(deel)mobiliteit wordt beredeneerd blijken overheidsdoelen, doelen van
OV-aanbieders en doelen van deelmobiliteitsaanbieders niet ver uit
elkaar te liggen. Ze kunnen elkaar versterken, maar het is zoeken naar
het juiste middel om dit gemeenschappelijke doel te concretiseren.
Gezien de verschillende factoren (zoals haalbaarheid businesscase,
capaciteit en kennis overheden, na te streven doelen, …) is de benodigde
samenwerking tussen markt en overheid niet in één vorm te vatten. Het
gaat om een samenspel wat vorm dient te krijgen. Dit moet er ook voor
zorgen dat ongewenste effecten, zoals de grote hoeveelheden
weesfietsen die bij verschillende deelfietsconcepten ontstonden, te
beperken. De markt heeft een bepaalde mate van sturing nodig en de
overheid dient het speelveld te creëren waarin dit gebeurt. Bijvoorbeeld
met betrekking tot voorwaarden.

Samengevat:
§ Het ‘klimaat’ om deelmobiliteit tot wasdom te laten komen ontbreekt.
§ Deelmobiliteit zal daarom vooral ontstaan op plaatsen waar het loont voor

aanbieders en beperkt of niet op plaatsen waar dit niet loont. Overheden
hebben echter wel doelen op de plaatsen waaraan deelmobiliteit bij kan dragen.

§ Aanbieders en overheden hebben elkaar nodig. Overheden dienen het speelveld
te creëren waarop aanbieders kunnen en willen acteren. Vervolgens dragen zij
bij aan overheidsdoelen. Denk aan klimaatdoelen of doelen met betrekking tot
ruimtegebrek.
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Reactief reageren op mogelijk 
aanbod

Het oplossen van problemen die 
autobezit of het gebrek aan 
mobiliteit veroorzaken

Iedere Brabantse gemeente 
eigen regels en voorwaarden

Klassieke verhouding tussen 
markt, OV en overheid

Deelmobiliteit toevalligerwijs 
laten ontstaan

Uitnodigend in de juiste context

Het oplossen van de problemen die 
groei van delen in de weg staan

Eenduidigheid en voorspelbaarheid 
voor aanbieders

Experimenteren en integreren van 
nieuwe samenwerkingsvormen. Op 
zoek naar ‘gezamenlijk voordeel’

Gericht werken aan een transitie in 
de gewenste en kansrijke contexten

Welke verandering is nodig (van > naar) Oplossingsrichtingen
1. Creëer als Brabantse overheden (provincie + gemeenten) een speelveld

waarop aanbieders willen en kunnen acteren. Dit behelst ook het de-
stimuleren van autobezit. Autobezit biedt in veel situaties nog meer
voordelen dan autodelen, dit komt mede door overheidsbeleid.

2. Zorg als overheden voor heldere voorwaarden voor aanbieders en maak
deze zo generiek mogelijk voor zo veel mogelijk Brabantse gemeenten.
Meer eenduidig en voorspelbaar beleid werkt als een katalysator voor de
(in)groei van deelmobiliteit.

3. Zorg voor meer capaciteit en kennis(-overdracht) bij gemeenten.
4. Experimenteer in de samenwerking tussen aanbieders, OV-sector en

overheden. Bekijk per context wat de toegevoegde waarde van
deelmobiliteit is. Overheden kunnen aanbieders ondersteunen op
plaatsen waar deelmobiliteit overheidsdoelen dient, maar commercieel
nog niet rendabel is voor aanbieders. Overheden kunnen faciliteren op
plaatsen waar het commercieel haalbaar is. Bijvoorbeeld d.m.v.
laadinfrastructuur, parkeren en vergunningen.

5. Voer als overheden regie over het mobiliteitssysteem en acteer daarop.
Waar is groei van deelmobiliteit wenselijk? Hoe is de link met OV? De
provincie kan daarbij op Brabantse schaal (bovenlokaal) werken.
Gemeenten worden als het ‘gezicht’ richting inwoners gezien.

“De gemeente/provincie moet kunnen bewegen op 
wat mensen willen. De gemeente remt nu vaker 

dan dat het stimuleert.”

“Denk als gemeente, provincie en aanbieder 
niet te snel in oplossingen, maar denk goed 
na: welk probleem lossen we hier nu op? 

Dat is in iedere context wezenlijk anders en 
vraagt om een andere aanpak.”

“Het komt niet vanzelf van de grond. We grijpen 
niet in en het autodelen groeit daarom amper. 

Maar we hebben wel klimaatdoelen, ruimtegebrek 
en bereikbaarheids-vraagstukken. Aan 

zonnepanelen hadden mensen ook geen behoefte; 
toch is het nodig voor het grotere belang.” 
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HOE VORMEN DEELMOBILITEIT 
EN DE OVERIGE MODALITEITEN 
IN HET BRABANTSE 
MOBILITEITSSYSTEEM EEN 
COMPLEMENTAIR GEHEEL?
WAT ZIJN DE VERSCHILLEN PER 
CONTEXT EN WAT VOEGT 
DEELMOBILITEIT TOE? 

Connecting the dots gaat over de samenhang tussen deelvoertuigen en
de andere onderdelen van het mobiliteitssysteem in de vier contexten.
Daarbij komen vragen aan bod als: Hoe ziet het mobiliteitssysteem er in
de toekomst uit? Is er toegevoegde waarde van deelmobiliteit in de
contexten? Wat betekent een groei van deelmobiliteit in een bepaalde
context voor de overige modaliteiten in die context?

Wat speelt er?
Brabant staat volgens de betrokken experts aan het begin van een
mobiliteitstransitie. De mobiliteitsmix verandert de komende tien jaar
aanzienlijk. Onder meer door de komst van een volwaardig MaaS-
systeem wat waarschijnlijk voor een toename in multimodaal reizen
zorgt, de komst van nieuwe modaliteiten en een veranderende
vervoersbehoefte van reizigers door bijvoorbeeld thuiswerken. De
experts uit de Denktank van Mobility Next hebben per context een blik op
de toekomst geworpen.

Binnenstad
In de Brabantse binnensteden zal autobezit naar verwachting afnemen
en vervangen worden door meer OV-gebruik, (e-)fietsen, deelscooter en
deelauto’s. De binnenstad wordt vrij van auto’s en vrachtauto’s. Klein en
gedeeld vervoer neemt toe. Ook voor mensen die niet in de stad wonen,
maar er wel werken. Deelmobiliteit biedt meerwaarde in de Brabantse
binnensteden, omdat inwoners, bijvoorbeeld door het ontbreken van een
eigen parkeerplaats geen eigen auto bezitten en daardoor minder mobiel
zijn naar plaatsen die moeilijk per OV of fiets bereikbaar zijn. Daarnaast
komt er door een toename van deelmobiliteit, mits dit gepaard gaat met
een afname van autobezit, meer van de schaars

beschikbare ruimte vrij. Tot slot blijkt dat de inwoners van steden over
het algemeen meer ontvankelijk zijn voor het gebruik van deelmobiliteit

Buitenwijk
In de buitenwijken neemt het (e-)fietsgebruik waarschijnlijk toe, net zoals
het gebruik van deelauto’s en -scooters. Het OV-gebruik blijft naar
verwachting gelijk en het eigen autobezit neemt af. Buitenwijken worden
een interessante omgeving voor deelmobiliteit, omdat dat er in absolute
aantallen veel mensen wonen die potentieel wat aan de deelauto hebben
en daarmee een businesscase mogelijk voor aanbieders mogelijk maken.
Vanwege de sociaaleconomische positie van sommige bewoners van
buitenwijken kan deelmobiliteit ervoor zorgen dat autorijden beschikbaar
en betaalbaar blijft. Tevens kan deelmobiliteit ervoor zorgen dat tweede
auto’s minder interessant zijn en biedt deelmobiliteit kans op meer
beschikbare ruimte in buitenwijken.

Stadje / dorp
In kleinere steden of grotere dorpen wordt de (e-)fiets waarschijnlijk ook
meer gebruikt, blijft het OV-gebruik gelijk en vervangt de deelauto naar
verwachting de komende periode vooral tweede auto’s. Deelmobiliteit
kan zorgen voor een betere bereikbaarheid van deze plaatsen naast het
OV. Deelmobiliteit kan ook de cohesie vergroten. Toch wordt ook
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gesteld dat de toegevoegde waarde van deelmobiliteit in kleinere steden
en dorpen voorlopig wellicht nog beperkt is. Bijvoorbeeld omdat
ruimtegebrek minder urgent aan de orde is.

Klein dorp

In de kleinere dorpen neemt het (e-)fietsgebruik eveneens toe, komen er
meer deelauto’s (voornamelijk peer to peer) en vervangen deze gedeelde
auto’s voorlopig wellicht vooral de tweede auto. Hier speelt het sociale
aspect van mobiliteit een grote rol. Het traditionele OV kan in het kleinere
dorp naar verwachting afnemen of zelfs verdwijnen en plaats maken
voor combinaties met andere vormen (zoals een Hubtaxi). Deelmobiliteit
kan daarbij gezien worden als een vorm van individueel OV.
Deelmobiliteit kan de cohesie in kleinere dorpen vergroten, bijvoorbeeld
door vrijwilligersinitiatieven. Deelmobiliteit zorgt er ook voor dat
mobiliteitsbeperking minder optreedt. Het kan daarmee voor een
inclusievere samenleving zorgen.

Bovenstaande indeling van binnenstad, via buitenwijk naar kleinere
steden en dorpen kan gezien worden als een viertal ijkpunten op een
schaal van dichtbevolkt naar dunbevolkt. Er zijn nog tal van plaatsen
tussen de vier beschreven contexten waar tussenvormen van de
beschreven contexten aan de orde zullen zijn.

Tussen grotere plaatsen zal hoogwaardig OV en de trein een grote rol
blijven spelen. (Snel)fietsroutes verbinden veel grote en kleinere
Brabantse plaatsen met elkaar. Hubs krijgen naar verwachting een grote
rol in de mobiliteitstransitie. Dit zal bijvoorbeeld rond OV-locaties het
geval zijn, zodat verschillende modaliteiten op elkaar aansluiten.

Op andere locaties zijn hubs geen antwoord, maar kan een fijnmazig
systeem van deelmobiliteit in de wijk of een valet-benadering (haal- en
brengservice) een antwoord zijn op de vervoersbehoefte van de
Brabander. Deze vervoersbehoefte dient volgens de betrokken experts
altijd centraal te staan in de benadering van het mobiliteitssysteem in de
verschillende contexten.

Opvallend is dat de (e-)fiets en deelauto volgens de experts in alle
Brabantse contexten een rol gaan spelen. Toch zijn de verschillen ook
groot. De vraag naar deelmobiliteit is in sommige contexten manifest
(vooral in binnensteden) en in sommige contexten latent (kleinere
plaatsen). Dit betekent naar verwachting ook dat de ingroei van
deelmobiliteit in verschillende tempo’s verloopt. Net zoals de vorm van
deelmobiliteit verschillend zal zijn tussen of zelfs binnen de contexten.
Denk aan peer to peer concepten, free floating of bijvoorbeeld via hubs.
Tot slot kan gesteld worden dat de rol van overheden in de verschillende
contexten anders is. Een lage parkeernorm zal immers meer effect
hebben in gebieden waar veel woningen geen eigen oprit hebben dan bij
woningen waar mensen hun auto op eigen oprit kunnen parkeren. Al het
bovenstaande betekent dat deelmobiliteit veel potentie heeft, maar
maatwerk nodig is om de verschillende ’dots te connecten’. Tussen de
contexten, tussen de overheid en aanbieders en tussen modaliteiten.

Samengevat:
§ De mobiliteitstransitie is gaande, maar zit nog in de beginfase. In iedere context

verandert de mobiliteitsmix naar verwachting aanzienlijk.
§ Deelmobiliteit (en de (e-)fiets) gaan in alle Brabantse contexten een rol spelen

en bieden overal (verschillende) toegevoegde waarde. Van een toename van
beschikbare ruimte tot en met meer inclusiviteit van inwoners. Het tempo van
ingroei is van veel factoren afhankelijk.

§ Voor iedere specifieke context is maatwerk nodig.
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Oplossingsrichtingen
1. Kies gericht voor de start in de contexten waar de vraag het hoogst is en

waar de noodzaak het hoogst is/wordt. De vraag vanuit de gebruiker is op
dit moment het meest manifest in binnensteden. De noodzaak (of vraag) is
er ook in andere contexten. Bijvoorbeeld in kleinere dorpen waar
bereikbaarheid in toenemende mate onder druk staat.

2. Differentieer in de aanpak. De verandering vindt weliswaar overal plaats,
maar de contexten zijn verschillend van aard en de toepassing van
deelmobiliteit vergt maatwerk. Kijk per context hoe de verschillende ’dots’
bij elkaar komen. Leerervaringen zijn cruciaal in deze fase van de transitie
en daarom is het raadzaam om nu te experimenteren in gebieden waar
deelmobiliteit (nog) niet ontstaat vanuit de markt.

3. Breng het Brabantse systeem dichter bij elkaar. Zowel letterlijk via hubs als
figuurlijk met concepten ‘tussen’ OV, deelvoertuig en overige modaliteiten.
Multimodaal reizen vergt meer multimodaal denken. Een toename van hubs
faciliteert multimodaal reizen, waaronder deelmobiliteit.

4. Een eenduidige MaaS applicatie zal voor een versnelling zorgen in het
gebruik van deelmobiliteit. De verschillende ontwikkelingen en gepaard
gaande ruis maken dat het als provincie (voorlopig) niet raadzaam is om
een eigen MaaS applicatie te ontwikkelen.

5. Zorg dat deelmobiliteit verspreid ontstaat op plaatsen die ervoor kunnen
zorgen dat deelmobiliteit omliggende plaatsen meeneemt. Bijvoorbeeld
vanuit binnensteden of door deelmobiliteit in een aantal samenliggende
dorpen te realiseren.

Losse initiatieven 

Unimodaal denken en doen

Deelmobiliteit alleen in de 
plaatsen waar aanbieders 
zich nu vestigen

Een vervoerssysteem wat 
aanbodgericht of individueel is

Een complementair systeem

Multimodaal organiseren, financieren 
en ontwikkelen: wendbaar, 
situationeel en maatwerk

Actief aan de slag in de contexten 
waar dit kansrijk, gewenst en nodig 
is. Experimenteer waar deel-
mobiliteit niet zelf van de grond komt

Een vervoersysteem wat vraag-
gestuurd en gedeeld is

Welke verandering is nodig (van > naar)

“Als wij de groei van deelmobiliteit in de 
kleine kernen allemaal belangrijk vinden, ook 
al wordt de pijn daar door veel mensen nog 
niet gevoeld, wil je het dan helemaal aan de 

markt overlaten?”

“Mobiliteit heeft veel meer te maken met ‘mensen 
mobiel te maken’ dan met vervoeren. We moeten 

vanuit die behoefte kijken naar de mobiliteitsmix en 
niet vanuit het huidige systeem”

”Ik geloof echt in de olievlek vanuit de binnenstad. In 
de binnenstad zit de pijn en die kunnen we 

oplossen.”
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Dit betekent dat de toegepaste concepten specifiek horen te passen bij
de doelgroepen. Het plaatsen van een specifiek concept in de context
(bijvoorbeeld het type auto of het type abonnement) zal slechts één of
enkele groepen binnen zo’n context aanspreken.

Werkgevers blijken bij veel doelgroepen een ingang om deelmobiliteit te
gaan gebruiken. Bijvoorbeeld als vervanging van de leaseauto of door het
opdoen van ervaring met een deelauto op het werk. Ook kunnen
verschillende groepen Brabanders beïnvloed worden door mensen in
hun omgeving. Bijvoorbeeld door auto’s onderling te delen. Op de
volgende pagina’s staan de verschillende groepen uit het
Segmentatiemodel oplopend van ‘minst ontvankelijk of interessant’ tot
‘meest ontvankelijk en/of interessant’. Later in dit rapport staat een
beschrijving van de meest interessante groepen in Brabantse persona’s.

HOE WORDEN DEELAANBOD, 
CONTEXT EN GEBRUIKERS BIJ 
ELKAAR GEBRACHT? 

M-matching gaat over de match tussen vraag en aanbod in de contexten
waarbij vooral vanuit de potentiële gebruiker gekeken wordt. Daarbij
komen vragen aan bod als: Welke groepen Brabanders staan open voor
deelmobiliteit? Welke concepten passen bij welke groepen? Op welk type
Brabander kan in de eerste fase van de transitie gefocust worden?

Voor inzichten over (potentiële) gebruikers is het Segmentatiemodel van
Motivaction gebruikt (zie figuur rechts). Dit is een indeling van groepen
mensen in termen van waarden, leefstijl, houding en gedrag. Het model
is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, niemand is
precies in een hokje te plaatsen en iedereen bevat kenmerken van
verschillende groepen. Toch geeft het een beeld over de groepen die
deelmobiliteit in meer of mindere mate gaan omarmen. Het laat zien dat
een een groot deel van de Brabanders op korte termijn niet ontvankelijk
is voor deelmobiliteit of beperkt interessant is om te motiveren gebruik te
gaan maken van deelmobiliteit.

Wat speelt er?
De meeste Brabanders hechten nog veel waarde aan het bezitten van
een eigen auto en zijn daarom ook nog niet klaar voor de overstap naar
deelmobiliteit. De huidige gebruikers zijn voorlopers. Ze zijn relatief vaak
jong, hoger opgeleid en hebben een hoger inkomen. Zorgen over het
klimaat blijken een reden voor mensen om deelmobiliteit te gebruiken.
Gebruikers van deelmobiliteit wonen over het algemeen meer in steden.
Het is echter nog steeds een heel klein percentage van de
autogebruikers.

Een mobiliteitstransitie omvat een gedragsverandering en dit kost tijd. De
groepen die potentieel wel interessant zijn worden echter in de praktijk
ook nog onvoldoende bediend en bereikt. De triggers die schuilgaan
achter het mogelijke gebruik van deelmobiliteit zijn verschillend van aard,
van milieuoverwegingen tot gemak of het ontlenen van status.
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De traditionele burgerij
Deze groep is hoogstwaarschijnlijk voorlopig niet ontvankelijk voor deelmobiliteit. Zij
houden vast aan tradities en materiële bezittingen en streven naar het behouden de
status quo. Dit bekent veelal een eigen auto. Het inruilen van een leaseauto of
milieuoverwegingen zijn triggers die deze groep in de toekomst zouden kunnen
bewegen tot deelmobiliteit. Deze groep bevindt zich zowel in (binnen)steden als in
kleinere plaatsen in Brabant. In deze groep bevinden zich weinig jongeren en minder
hoogopgeleiden.

Gemak georiënteerden
Deze groep hecht waarde aan materieel bezit en streeft vooral gemak na. Een eigen
auto op de oprit of op straat is daar een uiting van. Deze groep bevindt zich in de
kleinere plaatsen en de buitenwijken van steden. Het gebruik van deelmobiliteit vergt
mogelijk te veel moeite en zal daarom voorlopig niet door deze groep omarmd
worden. Ouderen zijn ondervertegenwoordigd in deze groep waarin lage inkomens
juist relatief veel voorkomen.

Nieuwe conservatieven
Een groep die zich vooral in de Brabantse buitenwijken en kleinere dorpen begeeft
en risicomijdend is. Ondanks dat technologische ontwikkelingen omarmd worden,
houden zij vast aan tradities en het beschermen van de sociale status. Het bezitten
van een eigen auto is hier een uiting van. In een later stadium wordt deze groep
wellicht ontvankelijk voor het delen van auto’s. Bijvoorbeeld door het delen van
auto’s met bekenden. De groep omvat relatief veel ouderen en mensen met hoge
inkomens.

Opwaartse mobielen
Binnen deze groep liggen kansen met betrekking tot ‘hippe’ concepten zoals het
delen van een auto waaraan status ontleend kan worden. Toch kan deze status
voorlopig waarschijnlijk vooral ontleend worden door het bezitten van een eigen auto
waaraan identiteit ontleend kan worden. Wanneer ‘gemak’ of ‘vrijheid’ ervaren wordt
kan dit ervoor zorgen dat de deelauto een alternatief wordt voor de eigen auto. Deze
groep bevindt zich vooral in de Brabantse binnensteden en bestaat uit relatief veel
jonge mensen.

Moderne burgerij
Een groep die vanwege zekerheid en status wellicht als minder kansrijk gezien wordt
is toch interessant om in ogenschouw te houden. Zij zijn een relatief grote groep

Brabanders, kunnen daarmee voor massa zorgen en kunnen onder bepaalde
voorwaarden ontvankelijk zijn voor deelmobiliteit. Bijvoorbeeld bij de zekerheid van
voldoende aanbod en betaalbaarheid van aanbod. Alle leeftijden en inkomens komen
in deze groep voor. Zij kunnen overtuigd worden door mensen uit hun nabije
omgeving zoals een buurtgenoot, lokale ambassadeur of werkgever. Wellicht in
eerste instantie als vervanging van de tweede auto. Deze groep bevindt zich vooral
in dorpen, kleinere steden en buitenwijken van grotere steden.

Postmoderne hedonisten
Een groep die zich in alle contexten behalve het kleine dorp begeeft en als
ontvankelijk voor deelmobiliteit wordt gezien. Zaken als laagdrempeligheid en
beschikbaarheid dienen gecombineerd te worden met het opdoen van een ervaring.
Dit betekent dat verschillende deelmodaliteiten zoals deelscooters en deelauto’s
gebruikt kunnen worden om mede invulling te geven aan de behoefte naar avontuur.
De reisbehoefte staat centraal en wanneer deelmobiliteit flexibel en laagdrempelig is,
wordt dit voor zowel zakelijk als privé rijden als kansrijk gezien. Er bevinden zich
veel hoogopgeleiden en jongeren in deze groep.

Postmaterialisten
Een groep mensen die weinig waarde hecht aan het bezitten van een eigen auto en
de daarmee gepaard gaande status van mobiliteit. De idealen worden gecombineerd
met principes (‘duurzaam, maar het moet wel goed werken’). Dit betekent dat
deelmobiliteit omarmd wordt of kan worden door deze groep waarin hoogopgeleiden
en mensen met een hogere leeftijd veel voorkomen. Deelauto’s worden in deze
groep veelal gecombineerd met de fiets en het OV. De post-materialist bevindt zich
in alle Brabantse contexten. In steden zal men daarbij gebruik maken van een
deelauto van een commerciële aanbieder, in het kleinere dorp kunnen eigen auto’s
met elkaar gedeeld worden.

Kosmopolieten
Een groep met relatief veel jongeren die zich in binnensteden en kleinere steden
begeven. Huidige gebruikers van deelmobiliteit behoren veelal tot deze groep. De
interesse naar deelconcepten is er, de financiële middelen zijn er en deze groep
ontleent haar status juist aan het delen, in plaats van bezitten, van een auto.
Bijvoorbeeld wanneer het een elektrische deelauto betreft. Het toe te passen
deelconcept moet daarmee ‘hip & happening’ zijn. Deze groep is ook te bereiken via
het werk, wanneer delen daar geïntroduceerd wordt.
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Oplossingsrichtingen
1. Kiezen is gekozen worden. Ga gericht met een aantal Brabantse

doelgroepen aan de slag. De match tussen wensen van de gebruiker en
aanbod komt zo precies dat de mogelijke behoefte om een brede doelgroep
te bedienen leidt tot het niet omarmen van het concept.

2. Zet stevig in op een werkgeversaanpak. Werkgevers hebben een
invloedrijke positie bij het bereiken en motiveren. De verandering in woon-
werkverkeer of zakelijke reizen vanwege Corona kunnen hierbij voor nog
meer urgentie en versnelling zorgen.

3. Faciliteer lokale communities. Dit is in zowel steden als dorpen mogelijk.
4. Richt je op groepen die ontvankelijk blijken voor deelmobiliteit, maar in de

praktijk slechts beperkt bediend en bereikt worden. Benut de potentie die
aanwezig is.

5. Besef dat het een gedragsverandering vergt en een transitie tijd kost.
Accepteer dat verschillende doelgroepen delen voorlopig niet als optie zien.
Integreer deelmobiliteit daarom stapsgewijs naar de verschillende groepen
vanuit het besef dat de groepen elkaar gaan beïnvloeden. De echte
doelgroep zijn wellicht jongeren die nu nog geen auto mogen rijden en
anders kijken naar bezit versus gebruik. Dit behelst generatie Z (geboren
vanaf 2001).

Laten we proberen of dit 
deelconcept hier werkt

Weinig concepten die veel 
doelgroepen moeten bedienen

‘Bovenaf’ een concept laten 
landen

Een eigen  auto of auto van de 
zaak

De perfecte match tussen aanbod, 
gebruiker en context

Verschillende concepten die beter 
matchen met de doelgroep

Concepten met de Brabantse 
inwoners ontwikkelen via 
communities

Via…leren om te delen op het werk 
Naar…Delen wil ik thuis ook

Welke verandering is nodig (van > naar)
Samengevat:
§ De meeste Brabanders zijn nog niet klaar voor deelmobiliteit
§ De redenen en bijbehorende wensen voor Brabanders om deelmobiliteit te 

gebruiken zijn voor de verschillende doelgroepen zo divers dat aanbod ook 
divers dient te zijn.

§ Er zijn groepen die kansrijk zijn, maar deze worden onvoldoende bediend en 
bereikt. 

§ Zakelijke ervaring en ervaringen van mensen in de eigen omgeving kunnen de 
stap naar deelmobiliteit versnellen. 

“Deelmobiliteit is als een Zwitsers zakmes; 
het is bruikbaar voor meerdere doelen. 

Gebruik het ook zo!”

“Deelmobiliteit komt heel precies. We zien dat 
vrouwen meer gebruik maken van de scooters 
van een andere aanbieder omdat dit net wat 

minder grove scooter qua omvang is.”

”De groepen zijn op de innovatiecurve te 
passen. Daarmee weet je wie nu al mogelijk 

ontvankelijk is en bij wie het wat langer duurt 
of hulp nodig is.”
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HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT  
BRABANDERS BEKEND RAKEN 
MET (DE VOORDELEN VAN) 
DEELMOBILITEIT?

Bij Bekend maakt bemind gaat om het, al dan niet, omarmen van
deelmobiliteit door gebruikers en het systeem waarin dit ontstaat of niet.
Daarbij komen vragen aan bod als: In hoeverre is de Brabander bekend
met deelmobiliteit? Hoe kunnen Brabanders betrokken worden? Wat zijn
zaken die potentiële gebruikers aanstaan bij deelmobiliteit en wat staat
hen tegen?

Wat speelt er?
We zien dat Brabanders deelmobiliteit nog beperkt toepassen. Veel
Brabanders kennen het simpelweg niet. Het feit dat deelmobiliteit voor
de mensen die het wel kennen nog relatief nieuw is en het slechts
gebruikt wordt door kleine groepen leidt tot angst voor het onbekende.
Deze weerstanden omvatten psychologische en praktische factoren. Het
ontlenen van status aan een eigen auto of een vorm van schaamte bij
bestickerde auto’s zijn voorbeelden van bezwaren die psychologisch
spelen. Praktische factoren zijn de mate van flexibiliteit van het concept
(parkeerlocatie, reserveren, ...), de angst voor hoge kosten of misgrijpen.
Deze factoren zijn in sommige gevallen onterecht omdat deze niet altijd
corresponderen met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld de kosten kunnen
lager zijn, omdat de verborgen kosten van autobezit onvoldoende
meegenomen worden. In verschillende situaties zijn de weerstanden
echter wel terecht. Autobezit is in veel gevallen nog interessanter dan
autodelen.
In contexten waar dit vanwege overheidsdoelen onwenselijk is kan meer
gedaan worden om delen en bezitten met elkaar te laten concurreren. Zo
staan deelauto’s soms ver geparkeerd op vaste plaatsen en is een
parkeerplek voor een eigen auto direct voor het huis. Dit zorgt ervoor dat
er geen trigger is om van bezit naar delen te gaan.
Zaken die Brabanders tegenstaan bij deelmobiliteit kunnen omgezet
worden in zaken die juist aanstaan. Denk aan het omdraaien van de
angst voor minder flexibiliteit naar de zekerheid van een voertuig en de

mogelijkheid een passend voertuig te gebruiken zoals een busje voor
transport of een grotere auto voor vakantie. Of de stress voor het vinden
van een parkeerplaats in de stad die verruild wordt voor het gemak van
parkeren op een gereserveerde deelmobiliteit parkeerplaats. Deze
mogelijke voordelen worden in de praktijk vaak niet zichtbaar en tastbaar
gemaakt. Deelmobiliteit staat, daar waar het beschikbaar is, nog beperkt
in de vitrine. Daarbij kan ingespeeld worden op de emotie die autorijden
met zich meebrengt en de soms achterliggende behoefte van mobiliteit
zoals een sociaal doel.
Tot slot wordt deelmobiliteit nog beperkt bemind omdat het op veel
plaatsen simpelweg niet voor handen is. Een straatbeeld waarin
deelscooters te zien zijn leidt tot gebruik. Zonder aanbod geen gebruik
en zonder gebruik geen aanbod.

Samengevat:
§ Angst voor het onbekende met psychologische en praktische bezwaren zorgt

ervoor dat deelmobiliteit beperkt bemind wordt.
§ Een deel van deze weerstanden is terecht. De voordelen van autobezit en

autodelen wegen in verschillende gevallen nog niet tegen elkaar op.
§ Zaken die (gepercipieerd) tegenstaan kunnen in sommige gevallen juist

omgezet worden in zaken die gebruikers aanstaan.
§ Deelmobiliteit is onvoldoende zichtbaar
§ Beperkt aanbod leidt tot beperkt gebruik en vice versa.
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Oplossingsrichtingen
1. Versterk informatievoorziening. Dit kan zowel door overheden als door

(samenwerkende) aanbieders met bijvoorbeeld campagnes. Overheden
worden als onafhankelijk informatieverstrekker gezien en kunnen
inwoners informeren. Ook de realisatie van zichtbare stallingslocaties of
hubs in straatbeeld maken deelmobiliteit zichtbaar maken. Speel bij
campagnes in op de redenen die passen bij de specifieke doelgroep.

2. Organiseer aanbod als overheid en markt proactief zodat inwoners kennis
kunnen maken met deelmobiliteit. Betrek Brabanders actiever in de
mogelijke stap naar deelmobiliteit. Dit kan per doelgroep, bijvoorbeeld
door geslaagden voor het rijbewijs probeeraanbod te bieden,
welkomstpakketten in nieuwbouwwijken te verstrekken of ervaringen via
werkgevers te organiseren. Een positieve ervaring kan gebruikers over
een drempel helpen.

3. Breng de voor- en nadelen van bezitten en delen waar mogelijk meer in
balans. Met de wens voor meer deelmobiliteit in bepaalde contexten dient
tegelijkertijd gewerkt te worden aan het minder interessant maken van
autobezit.

4. Maak de effecten van deelmobiliteit zichtbaar in het straatbeeld.
Bijvoorbeeld door het vervangen van vervallen parkeerplaatsen in groen
of speelruimte.

5. Speel in op levensveranderende (en daarmee vaak gedragsveranderende)
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwontwikkelingen kan de wijk
ingericht worden voor deelmobiliteit en kan deelaanbod gefaciliteerd
worden. Delen wordt daarbij direct als de norm geïntroduceerd.

‘Ik ken het niet’

Een doolhof, de Brabander kent 
het niet, wordt niet de juiste 
richting in gestuurd en kiest in 
vrijwel alle gevallen voor eigen 
bezit

Vrijwel geen informatie over 
autodelen in Brabant

Vooral marktgericht

‘Dit wil ik vaker’

Een labyrint, mensen komen door 
de juiste informatie bij het juiste 
poortje. Mensen waarbij delen beter 
past, kiezen voor delen.

Communiceer over de voordelen 
die autodelen biedt. Laat mensen 
ervaren door probeeraanbod.

Waar mogelijke of nodig; Lokale 
verbinding en eigenaarschap

Welke verandering is nodig (van > naar)

“Speel in op de voordelen die het kan bieden bij 
verschillende reismotieven. Een grotere auto 
voor vakantie of bouwmarkt is bij delen geen 

probleem.”

“Markt, OV en overheid moeten samen zorgen dat 
de Brabander geholpen wordt bij het maken van 

de juiste keuze. Dit is een samenspel.” 

“Zet ambassadeurs, sportverenigingen en andere 
manieren in om het dichterbij te brengen.”
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§ Het overgrote deel van de Brabantse inwoners is op dit moment nog niet
ontvankelijk voor deelmobiliteit. Transities vergen tijd en een wezenlijke
verandering als mobiliteit is daar geen uitzondering op. Potentiële doelgroepen
worden echter ook nog onvoldoende bereikt en gemotiveerd.

§ De voordelen van delen wegen in veel gevallen, op dit moment, nog niet op tegen
de voordelen van autobezit. Daarnaast is de perceptie over bezit en delen in veel
gevallen ook nog (onterecht) nadelig voor delen. Dit remt groei.

§ Deelmobiliteit kan bestaande overheidsdoelen dienen. Het is daarom van belang
om de koppeling tussen doel in middel te maken bij overheidsinzet. Dit verschilt,
net zoals de samenhang met het mobiliteitssysteem, per context.

§ Er is nog geen ’systeem’, het zijn vooral losse initiatieven die te beperkt
samenhangen om een van een systeem van deelmobiliteit te spreken. Een
systeem waarin alle betrokken partijen samenwerken aan het verzorgen van
deelmobiliteit als volwaardig onderdeel van het grotere mobiliteitssysteem.

§ Het aantal deelauto aanbieders en concepten neemt toe en de markt groeit. Toch
is het aandeel verplaatsingen per deelauto op het geheel van verplaatsingen per
auto nog altijd marginaal. Aanbieders acteren professioneel en zijn tegelijkertijd
zoekende. Businesscases zijn moeilijk sluitend te maken en aanbieders pionieren
met concepten.

§ Enkele gemeentelijke overheden hebben beleid op het gebied van deelmobiliteit,
veel Brabantse overheden zijn echter nog zoekende naar een manier om met
deelmobiliteit om te gaan.

§ Overheden staan de ontwikkeling van deelmobiliteit in sommige gevallen zelf in de 
weg, bijvoorbeeld met complex beleid. Het kritisch kijken naar (het ontbreken van) 
beleid op deelmobiliteit en gemeentelijke samenwerking voor vereenvoudiging leidt 
tot minder complexiteit voor aanbieders bij groei. 

§ Deelmobiliteit zal  door de markt vooral in de grotere Brabantse (binnen)steden 
verder van de grond komen. Op plaatsen waar de businesscase voor aanbieders 
niet rendabel is, zal deelmobiliteit zonder een bepaalde mate van interventie van 
overheden voorlopig niet, beperkt of inefficiënt van de grond komen. 

§ Verdergaande samenwerking tussen partijen is noodzakelijk. Voor innovatie is 
vernieuwend samenwerken tussen markt, ov en overheid noodzakelijk. Dit gebeurt, 
maar kan intensiever. 

SAMENVATTING BELANGRIJKE INZICHTEN

27



1. LEREN IS NODIG.
We staan aan de vooravond van een grote transitie in mobiliteit en deelmobiliteit gaat
daar in toenemende mate een rol in spelen. Een transitie kost tijd en doorloopt
verschillende fases. Deelmobiliteit vraagt een gedragsverandering en ook dat kost tijd.
Leren is daarom één van de belangrijkste aandachtspunten voor de ingroei van
deelmobiliteit. Wat werkt in welke context? Wat willen Brabanders?

2. REIZIGER STAAT CENTRAAL.
Brabant benadert mobiliteit zo veel als mogelijk vanuit de gebruiker en ook bij de
ingroei van deelmobiliteit dient dit centraal te staan. De gebruiker zal delen steeds
meer leren kennen en als een alternatief zien. Tegelijkertijd is er voor verandering
ook slimme sturing nodig om het, voor het individu of grotere geheel, betere
alternatief te positioneren. Het goed faciliteren en slim stimuleren zou daarom hand
in hand kunnen gaan met het verantwoord afbouwen van minder gewenste vormen
van mobiliteit. Zoals lege bussen in sommige gebieden en veel auto’s in stedelijk
gebied. Deelmobiliteit biedt een oplossing voor de reiziger die dit zal omarmen.

3. ONE SIZE DOESN’T FIT ALL.
Maatwerk is nodig. Het centrale punt uit de ‘Visie op gedeelde mobiliteit’ (waarin het
OV centraler staat dan in deze benadering) is ook bij de ingroei van de deelauto of
andere modaliteiten maatwerk nodig. Contexten, gebruikers, reisdoelen en andere
factoren maken dat een het ‘eenvoudig’ plaatsen van deelauto’s in Brabant niet zal

werken. Toch blijkt deelmobiliteit in alle contexten waarde toe te kunnen voegen. 
Deze toegevoegde waarde moet, zeker bij contexten waar overheden actiever dienen 
te helpen, helder zijn. 

4. KIEZEN IS GEKOZEN WORDEN. 
Deelmobiliteit heeft de potentie om alle Brabantse contexten waarde toe te voegen.
Van stad tot dorp en voor veel Brabanders.
Vanuit de wetenschap dat maatwerk nodig is, zou bij de ingroei van deelmobiliteit
focus gelegd kunnen worden op de contexten waar:

• Deelmobiliteit de meeste waarde toevoegt of toe kan gaan voegen.
• Reizigers ontvankelijk zijn of onder de juiste voorwaarden kunnen worden.

Dit om ervoor te zorgen dat er positieve ervaringen komen bij de reizigers en de
toegevoegde waarde aangetoond wordt. Bij de ingroei dient daarom specifiek
gekozen te worden en niet met ’hagel’ geschoten te worden. Kies voor de juiste
contexten én Brabanders die kansrijk zijn om deelmobiliteit in te laten groeien.

5. GRIP IS NODIG. 
Naast de voordelen van deelmobiliteit zijn er ook ongewenste effecten. Denk aan
modaliteiten die gebruikt worden in plaats van de fiets of een wandeling en daarmee
feitelijk voor meer verkeer zorgen. Of de overlast die modaliteiten bieden wanneer ze
niet goed geparkeerd staan. Daarnaast is grip ook nodig om de mogelijke groei bij te

ZES UITGANGSPUNTEN VOOR DE BRABANTSE AANPAK
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benen of alle verschillende modaliteiten te verbinden. Bijvoorbeeld om te voorkomen
dat gebruikers misgrijpen omdat overheden beperkt vergund hebben of het overzicht
verliezen. Het is daardoor belangrijk om als Brabantse overheden een bepaalde mate
van grip te houden. Grip ter voorkoming van overlast en grip die ten goede komt aan
de reiziger.

6. DE MARKT IS, WAAR MOGELIJK, LEIDEND
Hoewel deelmobiliteit overheidsdoelen raakt is het vooral een aangelegenheid van de
markt. Het feit dat er steeds meer private partijen actief worden laat zien dat er een
sluitende businesscase is of in de toekomst voorzien wordt. De overheid is echter
wel belangrijk om de markt te faciliteren. Zonder hulp van overheden bij zaken als
vergunnen, parkeren en communiceren is het voor aanbieders moeilijk om
deelmobiliteit te laten ontstaan of groeien. Net zoals de eerder beschreven grip: veel
aanbod zorgt voor veel gebruik en verschillende aanbieders dienen verschillende
doelgroepen. Tegelijkertijd zorgt teveel aanbod ervoor dat de businesscase voor deze
aanbieders moeilijk wordt wanneer de ‘koek’ van gebruikers verdeeld wordt. De
overheid dient daarom uitnodigend en regulerend te zijn binnen een markt waarbij
private aanbieders initiatief tonen. Overheden dienen het overzicht te hebben over de
ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat markt kan acteren. Op plaatsen waar de
markt niet zelf kan ontstaan, maar overheden wel doelen hebben waar deelmobiliteit
aan bij kan dragen kan de overheid in verdergaande mate bijdragen. Denk aan het
sluitend krijgen van de businesscase in gebieden waar busvervoer verschraalt door
financiële ondersteuning van de overheid.
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4. VISIE

… jou. 
Met je bestemming.

… Brabanders. 
Van kleine kernen tot grote steden. Binnen en buiten Brabant.

… individuele vervoersbehoeften en een scala aan vervoersoplossingen.
Deelfietsen, -scooters, -steps, -auto’s en andere vormen van mobiliteit.

… het publieke en private. 
Nóg meer samenwerken aan het mobiel houden van heel Brabant.

… vandaag met de mobiliteitswereld van morgen. 
Elektrificatie, MaaS, zelfrijdende voertuigen, …

… de grote opgaves van Brabant. 
Bereikbaarheid, ruimtegebrek, verstedelijkingsopgave, duurzaamheid en leefbaarheid komen 
bijeen.
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Deelmobiliteit is geen doel op zichzelf. Het doel is dan ook niet om iedere
Brabander in een deelauto te krijgen, maar om dit een bijdrage te laten leveren
aan opgaves waar Brabant voor staat. Deelmobiliteit heeft immers de potentie in
zich om bij te dragen aan opgaves als ruimtegebrek, leefbaarheid, bereikbaarheid
en duurzaamheid. Toch dient mobiliteit altijd vanuit de behoefte van de reiziger
benaderd te worden, ook deelmobiliteit. Hij of zij maakt de beslissing over de
ideale reis en de deelauto kan een belangrijke schakel vormen van deze reis.

De missie van alle organisaties die betrokken zijn bij de ingroei van deelmobiliteit
zou dan ook het maximaal faciliteren én positief verrassen van de (potentiële)
deelreiziger moeten zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat deelmobiliteit gezien
wordt, beschikbaar is, een positieve ervaring biedt, betaalbaar is en ga zo maar
door. Pas dan kiest de reiziger voor deelmobiliteit, kan de norm van bezitten naar
delen en dient deelmobiliteit de maatschappelijke doelen van Brabant. Dan
worden de grote transities verbonden met tevreden reizigers.

Het mooie is dat er veel organisaties in Brabant al bijdragen aan deze missie:
Het ene concept verbindt Brabanders met een coöperatieve deelauto en het
andere concept faciliteert de Brabander ultiem door de deelauto’s via een haal-
en brengservice van de deelauto. De ene gemeente faciliteert in parkeerplaatsen
voor deelvoertuigen, de ander verrast door steps te vergunnen. De ene
vervoerder verbindt de bus met deelfietsen de ander wil kleine kernen samen
met aanbieders verbonden houden met de rest van Brabant.

Wanneer alle organisaties samen de schouders zetten onder de missie, ieder
vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheden, zijn Brabantse reizigers straks
‘kei tevreden’ met deelmobiliteit.
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Bij de ingroei van deelmobiliteit zijn veel factoren van invloed, denk aan:
§ Private partijen die het aanbieden en de publieke partijen die doelen, taken en

verantwoordelijkheden hebben.
§ De verschillen tussen de contexten (binnenstad, buitenwijk, stadje/dorp, klein

dorp)
§ De samenhang tussen deelmobiliteit en het bredere mobiliteitssysteem.
§ De Brabander die het al gebruikt of er voorlopig nog niet aan moet denken.

Meersporenstrategie
Vanwege bovenstaande factoren is een meersportenstrategie aan te raden. Wanneer
alleen naar de uitrol door de markt gekeken werd, zou ‘slechts’ een faciliterende rol
rol bij de overheid volstaan. Gevolg daarvan zou zijn dat deelmobiliteit voorlopig niet,
of met enige omvang, ontstaat in vrijwel alle andere gemeenten dan de grotere
gemeenten. Dan blijven het de grote steden waar de deelauto een waardig alternatief
is voor bezit en zijn er geen of relatief kleine projecten in de overige gemeenten. Dit
terwijl deelmobiliteit wel bij kan dragen aan doelen die op andere plaatsen gelden of
met relatief beperkte hulp, bijvoorbeeld door het financieren van de onrendabele top
tijdens een aanloopfase, ook op andere plaatsen van de grond kan komen. De
meersporenstrategie richt zich dus op zowel markt als overheid.
Dit vanuit een pull- en pushstrategie in verschillende contexten en een
olievlekwerking die er vervolgens voor kan zorgen dat gebieden waar deelmobiliteit
bestaat zich verspreiden en verbonden worden én Brabanders deelmobiliteit onder
elkaar verspreiden. Voordat de olievlekwerking plaats kan vinden zijn veel
leerervaringen nodig die gebruikt worden om efficiënt en doelgericht te verspreiden.

INGROEI VAN DEELMOBILITEIT

Pullstrategie
Bij een pull strategie (een strategie uit de marketingwereld) komen potentiële
gebruikers naar de aanbieder van een product toe doordat er vraag gecreëerd wordt.
In het geval van deelmobiliteit in Brabant richt de pull strategie zich met name op het
zorgen voor voldoende aanbod, zichtbaarheid en andere zaken in contexten waar
gebruikers ‘vragen’ naar deelmobiliteit of hier op dit moment al meer ontvankelijk
voor zijn. Gecombineerd met het bestaan van een werkend lokaal
deelmobiliteitssysteem leidt dit tot een toename van gebruik. In deze contexten kan
de markt een grote rol spelen, vooral door in te spelen op de al aanwezige vraag.
Gemeenten moeten er vooral voor zorgen dat de markt maximaal gefaciliteerd wordt.
Wanneer er voldoende pull is, is het vooral een uitdaging om de toegenomen vraag bij
te benen met voldoende aanbod, beleid en andere zaken.

Pushstrategie
Bij een push strategie wordt een product actiever richting de gebruiker gebracht. In
de marketing is een betere locatie in een schap hier een voorbeeld van. Omdat
deelmobiliteit in sommige contexten nog minder bekend is, minder in zichtbaar in het
straatbeeld aanwezig is en minder beschikbaar is, kan deelmobiliteit hier actiever
naartoe gebracht worden. Dit is vooral van toegevoegde waarde in contexten waar
deelmobiliteit vanuit de markt moeilijker op gang komt of waar overheidsdoelen
maken dat deelmobiliteit een oplossing is voor de (lokale) problemen. Een voorbeeld
hiervan is een dorp waar bereikbaarheid onder druk staat of een wijk waar door
ruimtegebrek onvoldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden bij
uitbreiding. In deze contexten is het nodig om ervoor te zorgen dat deelmobiliteit er
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niet alleen is, maar ook op gang gebracht wordt. Bijvoorbeeld door lokale initiatieven
te ondersteunen of een onrendabele top voor aanbieders af te dekken. Na verloop
van tijd zou de push om kunnen gaan in een pull. Dit vergt tijd.

Het is belangrijk om per situatie te kijken wat de specifieke opgave is en welke rol
deelmobiliteit hierin kan spelen.
Voorbeelden van knelpunten:
§ Verdergaande verschraling OV
§ Het mee kunnen doen in de samenleving van inwoners
§ Mobiliteitsbeperking
§ Ruimtegebrek
§ Luchtkwaliteit
§ Parkeerproblematiek
§ Nieuwe woningbouw

Bij een juiste inzet kan deelmobiliteit de (opgesomde) knelpunten tegengaan. Ook
wanneer deze knelpunten nog niet spelen, maar wel voorzien worden is een push-
strategie verstandig. Omdat de start of groei van deelmobiliteit in deze contexten een
grotere uitdaging is, zijn een aantal voorwaarden van belang. Het vergt bijvoorbeeld
een actieve overheid. De markt pakt het immers niet vanzelf op.



De beschreven strategieën kunnen toegepast worden in de volgende contexten:

Binnensteden
De context waar deelmobiliteit op dit moment vooral van de grond komt zijn de
binnensteden van de grotere Brabantse steden zoals Eindhoven en ‘s-
Hertogenbosch. Uit hoofdstuk vier van dit rapport blijkt dat de vraag naar
deelmobiliteit hier aanwezig is en een positieve businesscase voor aanbieders
daarmee mogelijk is. Zoals eerder werd gesteld worden de inwoners van deze
contexten nog onvoldoende bereikt. De eerder beschreven pull–strategie kan in deze
context toegepast worden. Daarnaast laten ontwikkelingen zoals Internationale Knoop
XL rond het stationsgebied in Eindhoven of de Spoorzone in Tilburg zien dat de
woningbouwopgave in de Brabantse binnensteden groot is. Dit brengt ruimte en
mobiliteitsuitdagingen met zich mee. Deelmobiliteit kan hier een belangrijke rol in
spelen. Bijvoorbeeld door de realisatie van voldoende deelaanbod in binnensteden (in
parkeergarages) en op de scheidslijnen tussen binnensteden en buitenwijken (via
hubs).
Gezien de reizigersprofielen van binnenstadbewoners, waarin de deelauto veelal
gecombineerd wordt met het OV en de fiets, is het noodzakelijk dat de verschraling
van het OV hier niet plaatsvindt. Een versterking van het OV, fietsinfrastructuur en de
komst van deelauto’s kan de binnenstadbewoner doen besluiten geen eigen auto aan
te schaffen of om afscheid te nemen van zijn of haar eigen auto. De
sturingsmogelijkheden van overheden zijn in deze context relatief groot. Denk aan het
autoluw maken van delen van de binnenstad of het afbouwen van het aantal
parkeerplaatsen.
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CONTEXTEN WAARIN GESTART KAN WORDEN

Maatschappelijke uitdagingen
Naast binnensteden en nieuwbouwontwikkelingen zijn er ook een verschillende
contexten waar deelmobiliteit een antwoord kan geven op maatschappelijke
uitdagingen, maar waar het vanuit de markt nog niet direct wordt opgepakt. Hierbij
kan gedacht worden aan contexten in minder binnenstedelijk gebied waar wel een
(toekomstig) ruimte-uitdaging ligt of aan kleine kernen waar het openbaar vervoer
verschraalt en leefbaarheid daardoor onder druk staat. Deze contexten dienen vanuit
een push-strategie benaderd te worden en vergen een actievere rol van de overheid.
De markt heeft hier in de praktijk geen businesscase (op korte termijn). Ook de
samenhang met het OV dient hier opnieuw bekeken te worden, flexibelere vormen
van gedeelde mobiliteit kunnen door markt, OV en overheid ontwikkeld worden. Het
kan gezien worden als een vorm van individueel OV. Zeker voor kwetsbare groepen
zoals ouderen via het vrijwilligersinitiatief ANWB Automaatje.

Ondanks dat er sprake is van een ’push’ dient de mobiliteitswens van de gebruiker
ook hier als uitgangspunt genomen te worden. Gebruikers kunnen in deze contexten
minder ontvankelijk zijn voor deelmobiliteit dan in binnensteden. Toch kan ingespeeld
worden op latente behoeftes of kan door het inzichtelijk maken van de werkelijke
kosten van (tweede) autobezit aangetoond worden dat delen een volwaardig
alternatief is. Dit vergt een langere adem, de nadelen van binnenstedelijke inwoners
zoals het ontbreken van een parkeerplaats gelden hier veelal minder. Sociale
aspecten bieden daarentegen kansen, bijvoorbeeld door corporatieve concepten, peer
to peer concepten, concepten met vrijwilligers/ambassadeurs of concepten via
verenigingen.
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Nieuwbouwontwikkelingen
Naast de bouwontwikkelingen in de buurt van binnensteden, zoals Internationale
Knoop XL, vinden er ook grootschalige nieuwbouwontwikkelingen plaats aan de
randen van, of buiten, steden in Brabant. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Brainport
Smart District in Helmond. Deze gebieden lenen zich voor de push-strategie en
worden veelal vanaf een ‘greenfield’ ontwikkeld. Dit betekent dat de ontwikkeling
gestart wordt vanaf een leeg veld en niet vanuit een bestaande situatie zoals in
binnensteden geldt. Deze ‘greenfield’ bouwprojecten zijn uitermate geschikt om
deelmobiliteit vanaf de start toe te passen. Dit door al vanaf de inrichting van de wijk
rekening te houden met een wijk waarin bijvoorbeeld fietsen, het OV én deelmobiliteit
centraal staat, door het mobiliteit integraal onderdeel te maken van woonconcepten,
door goede fietsinfrastructuur en door parkeernormen te hanteren die eigen
autobezit ontmoedigen. Daarnaast komen in deze wijken nieuwe bewoners die,
vanwege een levens veranderende gebeurtenis zoals een verhuizing, opnieuw naar
hun mobiliteitsbehoefte kijken. Gedragsverandering vindt plaats op deze momenten.

Het is belangrijk dat overheden en andere betrokken helpen bij de realisatie van een
deelmobiliteitssysteem om het kip-ei probleem te doorbreken. Ook communicatie
naar toekomstig inwoners is cruciaal om in het delen van voertuigen in deze wijken
de norm in plaats van de uitzondering te maken. Goed georganiseerde en
geëvalueerde experimenten in de komende jaren moet leiden tot meer
gestandaardiseerde groei tijdens latere fasen in vergelijkbare nieuwbouwwijken.

Internationale Knoop XL (boven) en Brainport Smart District.
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Nadat deelmobiliteit is gegroeid in de contexten door een pull-strategie en ontstaan is
in de contexten waar de push-strategie is toegepast kan olievlekwerking
plaatsvinden. Dit kan zowel van geografisch gebied naar geografisch gebied
(contexten) als via Brabantse gebruikers (doelgroepen).

Contexten
Brabant is een zeer geschikte provincie voor groei via contexten aangezien Brabant
een ‘lappendeken’ is van grotere steden die verspreid liggen over de provincie. De
gemêleerde mix van van grote steden (B5) en middelgrote steden (zoals Veghel,
Roosendaal en Oss) die veelal relatief dichtbij elkaar liggen biedt kansen. De grotere
steden zijn de startplek van de olievlek die zich verspreid naar de plaatsen om deze
centra van deelmobiliteit heen. De binnenstad neemt de buitenwijk mee, de
buitenwijken de omliggende dorpen en voorsteden, van daaruit verspreid het zich de
komende jaren naar de kleinere plaatsen in Brabant. Door ook de push strategie toe
te passen in kleinere, meer afgelegen, plaatsen kan de olievlek ook vanuit daar
beginnen. Na verloop van tijd kunnen de verbindingen tussen olievlekken ontstaan.
Ook tussen stad en ommeland, omdat het autoluw maken van steden ook gevolgen
heeft voor werkenden of andere bezoekers van de stad. Dat betekent bijvoorbeeld dat
meer one-way concepten succesvol kunnen starten (een voertuig uit de ene plaats
meegenomen en ‘achtergelaten’ kan worden in de andere plaats). Dit is een volgende
fase in het volwassenheidsniveau van deelmobiliteit.

De geografische ligging van grote Brabantse plaatsen maakt een olievlekwerking mogelijk. De donkere vlekken zullen centra 
zijn die de omgeving meenemen en verbonden worden. 
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VERDERE GROEI IN BRABANT



Doelgroepen
Naast de olievlekwerking tussen de contexten gaat er ook een olievlekwerking tussen
de Brabanders plaatsvinden. In hoofdstuk drie werd aangetoond welke groepen
Brabanders het meest ontvankelijk zijn voor deelmobiliteit en welke groepen
hoogstwaarschijnlijk nog minder ontvankelijk zijn. Veel transities, zo ook deze
transitie naar het delen van voertuigen, verlopen via de innovatiecurve. ‘Innovators’
en ‘early adopters’ zijn de mensen die het eerst gebruik maakten of gaan maken van
deelmobiliteit. Deelmobiliteit wordt op dit moment nog niet op regelmatige basis door
de ‘early majority’ gebruikt.

Op de volgende pagina’s staan vier fictieve Brabanders als persona’s omschreven. Zij
wekken de eerder beschreven doelgroepen tot leven en zijn gecombineerd met een
onderzoek naar reisdoelen door het bureau Fama Volat. Daniel kan daarbij gezien
worden als iemand die zich tot de kosmopolieten mag rekenen, Eva kan gezien
worden als postmaterialist, Aron als postmoderne hedonist en Karin als iemand met
kenmerken uit de moderne burgerij.
Dit zijn persona’s van potentiële gebruikers in Brabant die behoren tot de eerste
categorieën van de innovatiecurve. Wanneer de aanpak zich op deze groepen
concentreert zullen zij de start van de ‘olievlek’ tussen Brabanders zijn.

Naast de persona’s die groepen vertegenwoordigen worden lokale ambassadeurs ook
als de start van een lokale olievlek gezien. Bijvoorbeeld door een coöperatief concept
in een dorp via een sportvereniging of enkele initiatiefnemers die de overige
bewoners uit een wijk ‘meenemen’. Met name door het zichtbaar maken van
deelmobiliteit in het straatbeeld kan groei naar andere doelgroepen plaatsvinden.
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2022-2025: Versnellen

2025-2030: Verbreden 

2030-2040: Verdichten

§ .

§ Deelmobiliteit ‘leert’
§ Pull in alle grote Brabantse steden realiseren
§ Start communicatie 
§ Leerprogramma met:
§ Push in verschillende contexten starten om 

ervaringen op te doen
§ Push toepassen in (plannen voor) nieuw-

bouwontwikkeling
§ Focus op specifieke doelgroepen

§ Samenwerking intensiveren tussen Markt, OV, 
overheid en gebruiker

§ Helderheid over rollen in transitie creëren

Rol overheid
§ Initiatief vanuit overheid waar markt niet start
§ Structuur creëren voor inpassing deelmobiliteit

(o.a. eenduidige procedures voor aanbieders). 

§ Deelmobiliteit ‘institutionaliseert’
§ Verbreding: Olievlekwerking vanuit steden naar 

omliggende gebieden 
§ Verbreding: leerervaringen uit push-contexten 

toepassen 
§ Deelmobiliteit de standaard in nieuwbouw-

ontwikkelingen
§ Inspelen op ontwikkelingen MaaS
§ Uitbreiden doelgroepen

§ Nauwe samenwerking met OV, markt en overheid 
om groei gestructureerd te organiseren.  

§ Processen standaardiseren.

Rol overheid
§ Steeds meer sturend/regulerend. 
§ Kennisdeling uit experimenten en data.

§ Deelmobiliteit ‘stabiliseert’
§ Verdichting: Hoeveelheid voertuigen neemt sterk 

toe. Een eigen auto is niet meer nodig
§ Iedere plaats in Brabant heeft deelauto’s
§ Mobiliteit is volledig MaaS gestuurd
§ Optimalisatie van het deelsysteem
§ Deelmobiliteit stabiliseert

§ Markt en overheid richten zich op de ingroei van 
volgende stappen in de mobiliteitstransitie zoals 
zelfrijdende voertuigen.

Rol overheid 
§ Neemt voor deelmobiliteit af en is vooral 

regulerend doordat markt is gestabiliseerd.
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ROADMAP

Op basis van de inzichten uit het Mobility Next traject wordt geadviseerd om een
roadmap te volgen die bestaat uit drie stappen: Versnellen, verbreden en verdichten.
Deze stappen leiden tot de ingroei van deelmobiliteit in het mobiliteitssysteem.
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2. INZICHT IN HET VRAAGSTUK
1. 
INLEIDING

2.
INZICHT IN HET 
VRAAGSTUK

3. 
VERDIEPING IN 
VIER THEMA’S

4. 
VISIE, MISSIE

6.
WAT ER NODIG IS

5.
BRABANTSE
AANPAK



DOELSTELLING ACTIES SUCCESCRITERIA MOGELIJKE PARTNERS

Met betrokken partijen samen een groeipad volgen 
(met focus op contexten, doelgroepen en 
beïnvloedende factoren).

§ Samen opstarten huidige groeipad en dit pad 
bij blijven stellen.

§ Continue dialoog tussen markt, OV en 
overheid.

§ Andere partijen informeren/betrekken: 
Inspireren, richting geven, stimuleren.

§ Gemeente en provincie als kennismakelaar.

§ Gemeenschappelijk richting 
geven.

§ Richting geven zonder/met 
beperkte/formele rol.

Het netwerk van Brabantse partijen 
die rol hebben in de realisatie van 
deelmobiliteit.…

§ Eenduidigheid creëren waar mogelijk. Met 
name voor aanbieders die in iedere Brabantse 
gemeente met andere voorwaarden en regels 
van doen krijgen. 

§ Kennisontsluiting.
§ Gestroomlijnde operationele processen.

‘Coalitions of the willing’ op de twee contexten:
§ De grotere steden (B5).
§ Gemeenten met een wens voor 

deelmobiliteit, maar waar de markt niet 
logischerwijs start. 

Verspreiden van uitkomsten met overige 
gemeenten om te inspireren/mee te nemen.

§ Omgaan met verschillende 
(bestuurlijke) ambities.

§ Deelmobiliteit onderdeel maken 
van bredere mobiliteitstransitie en 
afspraken met gemeenten 
hierover. 

§ B5 steden (Brabantstad) 
§ Gemeenten, Provincie Noord-

Brabant

Proeftuinen opzetten in de verschillende contexten 
(waar deelmobiliteit niet uit de markt ontstaat) 
zodat opschaling efficiënt verloopt.

§ Definiëren wat precies geleerd dient te 
worden (wat is het doel?).

§ Aantal experimenten opzetten om concrete 
ervaring op te doen in de contexten.

§ Reflecteren op uitgevoerde experimenten.
§ Kennisuitwisseling + opschaling.

Risico durven en nemen en 
accepteren dat iets niet werkt.

Aanbieders, Provincie, Gemeenten, …

6. WAT ER NODIG IS

GRIP OP GROEI

EENDUIDIGE 
OVERHEDEN

EXPERIMENTEREN 
EN LEREN

44



DOELSTELLING ACTIES SUCCESCRITERIA MOGELIJKE PARTNERS

Zorgen dat de vraag naar deelmobiliteit toeneemt. 
Dat deelmobiliteit van push naar pull gaat bij de 
doelgroepen die ontvankelijk zijn.

Hulp bij initiatieven ’van onderop’, door 
bijvoorbeeld te helpen met het opzetten van een 
coöperatie. 
Werkgeversbenadering om te zorgen dat 
zakelijke autorijders overstappen

Het aanspreken van een soms nog 
latente behoefte. 

Provincie, gemeenten, werkgevers, 
Brabants Mobiliteitsnetwerk…

Meer inzicht in de ontwikkelingen rondom 
deelmobiliteit in het gehele vervoerssysteem. 
Met onder andere:
§ Waar en hoe groeit deelmobiliteit? 
§ Ten koste van welke andere vormen?
§ Wat wil de Brabander? 

§ Aansluiting bij ontwikkelingen dashboard 
met mobiliteitsdata.

§ Verzamelen en analyseren van data van 
reizigers, aanbieders, OV, etc. 

§ Slimmer groeien door data.
§ Koppeling aan verdere 

mobiliteitsontwikkelingen als MaaS, 
autonoom rijden, vernieuwing OV, etc.

Van wie is de data? Wie deelt? Aanbieders, provincie, gemeenten, …

Deelmobiliteit op het podium zetten. De Brabander 
betrekken en laten zien dat het alternatief er is (of 
komt).

§ Gerichte campagnes op de doelgroepen.
§ Samenwerking tussen aanbieders en 

gemeenten over campagnes.
§ Werkgevers betrekken met aansprekende 

voorbeelden.

Wie communiceert namens wie? Provincie, gemeenten, grote 
werkgevers, VNO-NCW, Brabants 
Mobiliteitsnetwerk …

VRAAGCREATIE

INZICHT EN DATA

COMMUNICATIE
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Gemeente Rotterdam en Den Haag werken als 
metropoolregio samen aan deelmobiliteit. “Bij gemeenten 
leven dezelfde vragen over hoe je deelmobiliteit organiseert 
en wat het betekent voor de openbare ruimte”. Er wordt 
gezocht naar (regionale) spelregels en kaders. Regionale 
afstemming over eenduidigheid in beleid maken belangrijk 
voor het mogelijk maken van deelmobiliteit en 
gemeentegrenzen. 
https://mrdh.nl/deelmobiliteit

Voetbalvereniging Wolfaartsdijk heeft een award voor het 
beste lokale initiatief voor deelmobiliteit gewonnen. Sinds 
februari gebruikt het dorp twee elektrische deelauto’s. De 
energie wordt deels geleverd van zonnepanelen op de club. 
De voetbalvereniging promoot de deelauto’s tijdens 
evenementen en stimuleert de trainers een deelauto te 
gebruiken. Initiatiefnemers Sander Hoogewoning en Hannah 
Twigt: “We hebben hard gewerkt met elkaar en met steun 
van gemeente Goes om elektrisch autodelen van de grond te 
krijgen in Wolphaartsdijk. En dat betaalt zich uit want er is al 
meer dan 12.000 kilometer gereden in de deelauto’s. De 
samenwerking met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, 
de voetbalvereniging en de ambassadeurs zijn een belangrijk 
onderdeel van dit succes.” De andere lokale initiatieven die 
kans maakten op de award waren DeelSlee in de gemeente 
Eemsdelta en de coöperatie Bomenbuurt DEELt in Den 
Haag. https://agendastad.nl/city-deal/elektrische-
deelmobiliteit-in-stedelijke-gebiedsontwikkeling/

Werkgevers
Meer dan twintig Rotterdamse werkgevers hebben zich 
verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Zij willen 
de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer 
minimaal halveren voor 2030. Ideeën die daartoe moeten 
leiden zijn onder andere het faciliteren van thuiswerken, 
stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, fiets-
en deelvervoer, elektrisch rijden en duurzamere 
alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Door een 
krachtige klimaatalliantie te vormen, hopen de deelnemende 
bedrijven zoveel mogelijk andere organisaties in Rotterdam 
hierbij te betrekken en mee te laten doen.
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-
persberichten/rotterdamse-werkgevers-beperken-eigen-
mobiliteit-voor-klimaat

Amsterdam heeft een datakookboek. Hierin staat hoe ze 
omgaan met data, en wat ze er mee kunnen. Zo zijn er 
verschillende “recepten” uitgeschreven wat gedaan kan 
worden met data.
https://smartmobilitymra.nl/wp-
content/uploads/2020/04/Datakookboek-Smart-Mobility-
versie-0.2-2019-04-07.pdf

Mechelen: delen is … campagne. De campagne verloopt in 
verschillende fases tot eind 2022. Een karavaan van alle 
deelinitiatieven opende de nieuwe campagne op de Grote 
Markt. Daarbij ook Hopp Sharing, dat eind september 
opnieuw deelsteps naar de binnenstad zal brengen. “Met 
coronaproof zelfreinigende handvaten én winterproof 
dankzij de dikke stevige banden”, klinkt het.
https://www.hln.be/mechelen/stad-lanceert-campagne-
rond-deelmobiliteit-eind-deze-maand-weer-
deelsteps~a66987682/

Amsterdam is gestart met een experiment autodelen in 2 
vergunningsgebieden. Met het experiment ‘Autodelen met 
bewonersvergunningen’ kunnen 2 personen die in 
verschillende vergunninggebieden wonen, met 1 auto in 
beide vergunninggebieden parkeren. Het experiment begint 
op 1 januari 22 en duur tot en met 31 december 2023. “We 
willen in die 2 jaar te weten komen in hoeverre 
Amsterdammers die in verschillende parkeergebieden 
wonen (en nu nog allebei een auto hebben) graag een auto 
willen delen.”
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/experi
ment-autodelen-2/

Arcadis
Om collega’s te stimuleren om meer te wandelen, te fietsen 
en thuis te werken zijn wil Arcadis een gamification element 
toevoegen. “We zijn van plan om een 
gedragsbeloningsprogramma uit te rollen”, vertelt Elske. “Dit 
programma hebben we eerder met succes aangeboden aan 
onze leaserijders. Nu gaan we een stap verder door het 
voor alle collega’s beschikbaar maken, op vrijwillige basis.” 
In de app wordt je beloond voor duurzaam reisgedrag. Zo 
spaar je punten voor onder andere spits mijden, 
thuiswerken, wandelen en fietsen. Deze punten kun je 
inwisselen voor kortingen in een duurzame webshop. Zo 
maken we duurzame reisbewegingen extra leuk.”
https://ways2go.nl/nl/interview/elske-de-jong/

VOORBEELDEN
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Het Brabants Mobiliteitsnetwerk brengt werkgevers, 
overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samen.  Er 
worden ontwikkelingen, kennis en ervaringen gedeeld. Grip 
op groei zou hier onderdeel van kunnen worden. 
https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/

https://mrdh.nl/deelmobiliteit
https://agendastad.nl/city-deal/elektrische-deelmobiliteit-in-stedelijke-gebiedsontwikkeling/
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/rotterdamse-werkgevers-beperken-eigen-mobiliteit-voor-klimaat
https://smartmobilitymra.nl/wp-content/uploads/2020/04/Datakookboek-Smart-Mobility-versie-0.2-2019-04-07.pdf
https://www.hln.be/mechelen/stad-lanceert-campagne-rond-deelmobiliteit-eind-deze-maand-weer-deelsteps~a66987682/
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/experiment-autodelen-2/
https://ways2go.nl/nl/interview/elske-de-jong/


“Meer ruimte voor mensen en stad. Dat is onze missie. Hoe we dat doen?
Elke Amber maakt 6 andere auto’s overbodig. Reken maar uit hoeveel

ruimte en uitstoot dat scheelt. We creëren flexibele mobiliteit, een volcontinue service
die steeds meer auto’s overbodig maakt. Zo bieden we betere mobiliteit met én
dankzij minder auto’s in alle grote steden.”

“Felyx is een aanbieder van elektrische deelscooters en hiermee reis je
snel, comfortabel en duurzaam door de stad. Je profiteert van alle

voordelen van een elektrische scooter zonder last te hebben van de nadelen die
kleven aan het bezit van een eigen scooter. Hiermee bieden we een alternatief voor
de auto in de binnenstad.”

“OnzeAuto maakt elektrisch rijden toegankelijk en betaalbaar voor
iedereen. We helpen bewoners in stadskernen, wijken, buurten en dorpen elektrische
auto’s te delen in besloten kring. Als autodeler ken je de mensen waarmee je de
auto’s deelt of leert deze nog kennen. Want alleen dan voelt OnzeAuto, als jouw
auto.”

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inbreng en inzichten
van experts op het gebied van deelmobiliteit in het traject en
tijdens de verschillende co-creatie sessies.

TOT SLOT




