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In oktober 2017 startte het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject STARS (Shared mobility 
opporTunities And challenges foR European citieS). Samen met acht partners1 uit onder meer 
Duitsland, Zweden, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië heeft Autodelen.net gedurende 2,5 jaar 
onderzoek gevoerd naar autodelen in de EU. 

Het project startte met een breed onderzoek naar de huidige stand van zaken van autodelen in de EU. 
Autodelen.net nam de leiding over dit belangrijke eerste onderzoekspakket waarin een heldere en 
alomvattende classificatie van de vele bestaande autodeelinitiatieven werd uitgewerkt. We brachten 
daarbij ook (wetgevende) barrières in kaart die een structurele doorbraak van autodelen momenteel 
nog in de weg staan. 

In tweede instantie lag de focus opgebruikers van autodeeldiensten. Wat zijn hun drijfveren om aan 
autodelen te doen en welke factoren spelen een rol in de keuze voor een bepaalde autodeeldienst? 
Daarnaast werd ook aandacht geschonken aan de gedragsverandering onder autodelers: daalt het 
wagenbezit en verandert het verplaatsingspatroon, en indien dit het geval is, bij welke types van 
autodelen is deze verandering het meest uitgesproken? Op al deze vragen biedt het STARS-onderzoek 
een antwoord. 

Een derde luik van het project zoomde in op hoe de automobielsector omgaat met vele nieuwe trends, 
waarvan autodelen er één is. We gingen na in welke mate autodelen voor grote autoconstructeurs 
een extra afzetmarkt is voor hun wagens en hoe de businessmodellen van autobouwers en van 
autodelen al dan niet op elkaar kunnen afgestemd worden. 

Dit onderzoek resulteerde tot slot in 10 beleidsaanbevelingen en in een concrete toolbox voor lokale 
besturen. Deze handleiding moet hen in staat stellen om op relatief korte termijn autodelen lokaal op 
de kaart te zetten en zo structureel bij te dragen aan de groei van gedeelde mobiliteit in hun stad of 
gemeente. 

 

  

                                                           

1 Universiteit van Turijn; Universiteit van Göteborg; Universiteit van Cardiff; Bundesverband 
CarSharing (bcs); Freie Hansestadt Bremen; LGI; ICLEI; GM Global Propulsion Systems Turijn en 
Autodelen.net 
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In deze eerste deliverable van het STARS-project worden een aantal kenmerken van 
autodeelorganisaties onder de loep genomen. Daarvoor hebben we ons enerzijds gebaseerd op 
informatie die we zelf online vonden (‘desktop research’) en anderzijds op een enquête ingevuld door 
meer dan 50 autodeelorganisaties in Europa (‘in depth research’). Dat stelt ons in staat om uitspraken 
te doen over het huidige autodeellandschap in Europa en om onderverdelingen te maken tussen de 
verschillende autodeeldiensten. 

 

Vijf categorieën van autodelen 

We maken onderscheid tussen drie business modellen voor autodelen: (1) aanbieders van autodelen 
met een eigen wagenpark, (2) peer-to-peer autodelen en (3) autodelen tussen buren. Gezien de laatste 
twee modellen gemeen hebben dat privévoertuigen worden gedeeld en we slechts drie cases vonden 
die behoren tot het laatste model, besloten we om beide modellen te combineren in verdere analyses 
en te spreken over peer-to-peer autodelen als overkoepelende term. 

Daarnaast onderscheiden we vier operationele kenmerken, waaronder twee roundtrip systemen (op 
basis van vaste parkeerplaatsen of op basis van een ‘homezone’), en twee free floating systemen (met 
een operationeel gebied of met ‘pool stations’). Beide variabelen, het bedrijfsmodel en het 
operationele systeem, zijn even belangrijk bij het analyseren van autodeelorganisaties. Voor dit 
onderzoek werden beiden samengevat in  de categorieën van autodelen (zie figuur 1), Dit leidt tot de 
5 categorieën die alle belangrijke verschillen tussen autodeelorganisaties weergeven. 

 

In deliverable 2.1 vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Welke verschillende vormen/categorieën van autodelen zijn er in 
Europa? 

● Waar vindt men de oudste autodeelorganisaties in Europa? 
● Zijn de verschillende categorieën van autodelen evenredig verdeeld over 

Europa? 
● Hoe verhouden de verschillende categorieën van autodelen zich t.o.v. 

elkaar op het vlak van vlootomvang, gemiddelde ritduur en -afstand, 
openen van de wagen, …? 

Link naar deliverable 2.1 

 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D2.1.pdf
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Figuur 1: categorieën binnen het autodelen 

 

Geografische spreiding 

Veel van de resultaten uit dit onderzoek ondersteunen voorafgaande studies en bevestigen eerdere 
consensus over autodelen (in Europa). Toch is dit overzicht interessant aangezien autodelen ook 
gestart is in nieuwe regio's in Europa en nieuwe technologieën de manier waarop we kijken naar 
autodelen hebben veranderd. 

Wat betreft de geografische spreiding van autodeelorganisaties, bevindt een grote concentratie van 
diensten zich in West-Europa. Bijna 60% van alle organisaties die worden onderzocht zijn gevestigd in 
het Westen. Deze systemen behoren tot de oudste op het continent en zijn meestal roundtrip 
systemen. In Oost-Europa, waar het kleinste aantal autodeelorganisaties is gedetecteerd (8%), zijn de 
diensten het jongst en vinden we meer free floating dan roundtrip systemen. 

Noord- en Zuid-Europa hebben een vrijwel gelijk aandeel in het totale aantal autodeelorganisaties, 
respectievelijk 15% en 18%, maar de gemiddelde leeftijd van de organisaties en de overheersende 
autodeelcategorie verschilt nogal. De organisaties in Zuid-Europa zijn onder de jongsten en kiezen 
gemiddeld meer voor een free floating aanpak dan organisaties in andere delen van Europa. In Noord-
Europa heeft autodelen al een lange weg afgelegd en zien we in vergelijking met andere regio’s een 
groter aandeel van peer-to-peer autodelen. 

 

Operationele kenmerken 

In dit rapport worden de verschillende categorieën van autodelen ook met elkaar vergeleken op vlak 
van verschillende operationele kenmerken (bv. hoe worden de deelauto’s gereserveerd en geopend, 
welke beheersstructuur hebben de aanbieders, hoe groot zijn de respectievelijke gedeelde vloten, 
welke prijsstructuur hanteren ze, …). We pikken er hier nog twee relevante variabelen uit om wat 
verder toe te lichten.  

Uit de bevraging van de aanbieders blijkt dat de gemiddelde afstand en duur van een rit met een 
deelwagen sterk verschilt onder de verschillende categorieën van autodelen. Bijna 90% van alle ritten 
met free floating systemen zijn korter dan 10 kilometer, terwijl bij roundtrip station based systemen 
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bijna de helft van alle ritten langer zijn dan 50 kilometer (zie figuur 2). Ook de gemiddelde duur van de 
ritten ligt bij station based autodeeldiensten een stuk hoger dan bij de free floating varianten. 

 

 

  

Figuur 2: Gemiddeld afgelegde kilometers per rit 
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In deliverable 2.2 van het STARS-project ligt de nadruk op de manier waarop gedeelde mobiliteit wordt 
beïnvloed door de komst van digitale technologieën, de vooruitgang in de automobielsector, de 
opkomst van sociale innovatie en mobiliteitskeuzes. 

Uit de analyses blijkt dat zowel digitale technologieën als innovaties een grote opportuniteit vormen 
voor de ontwikkeling van autodeeldiensten, zowel op vlak van verbetering van het vlootbeheer als het 
verbeteren van de gebruikerservaring. Anderzijds vormt de komst van autonome voertuigen een 
unieke kans voor fundamentele veranderingen in stedelijke mobiliteit. Dit zal echter enkel lukken als 
deze nieuwe type voertuigen gedeeld worden en geïntegreerd zijn binnen het openbaar vervoer. 

Met de de snelle verspreiding van smartphones en nieuwe praktijken van deeleconomie zullen de 
waarden, normen en attitudes van mensen ten opzichte van gedeelde mobiliteit aanzienlijk 
veranderen. Samen met de vooruitgang in de automobielsector zal dit er voor zorgen dat de rijervaring 
verandert doordat chauffeurs passagiers worden en gebruikers centraal komt te staan in het 
mobiliteitsecosysteem. In dit deel van het onderzoek nemen we daarom nieuwe indicatoren voor de 
keuze van vervoermiddel onder de loep, inclusief technologische en sociale innovaties, om zo het 
verschil tussen houding en effectief gedrag met betrekking tot mobiliteitskeuzes te meten. 

 

 

 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Hebben het groeiend gebruik van Web 2.0-toepassingen, de 
bevolkingsgroei, het inkomensniveau, autobezit, mobiliteitspatroon, 
enz. een impact op de groei van autodelen? 

● Welke factoren hebben een invloed op de (financiële) leefbaarheid van 
een autodeelsysteem en zijn er verschillen tussen de categorieën van 
autodelen? 

Link naar deliverable 2.2 

 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D2.2.pdf
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Resultaten 

Het is moeilijk om consistente correlaties aan te geven tussen de groei van autodelen en de 
geanalyseerde variabelen, vooral wanneer verschillende landen worden vergeleken. Dit is 
hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de verspreiding van autodelen nog steeds een nichefenomeen 
is. Zo zien we in het Verenigd Koninkrijk een correlatie tussen de bevolkingsgroei en de groei van het 
aantal deelwagens. Een link die in Italië en Duitsland volledig ontbreekt. In deze landen is het aantal 
deelwagens de laatste jaren exponentieel gestegen zonder dat het bevolkingsaantal op dezelfde 
manier is gestegen. Hier is de sterke groei van het aantal deelwagens voornamelijk te verklaren door 
de uitrol van een aantal grote industriële autodeeloperatoren. Indien de groei van autodelen zich 
verder zet, is het relevant om dit onderzoek over een aantal jaar opnieuw uit te voeren en zo na te 
gaan of we dan wel verklarende variabelen kunnen detecteren voor de groei van autodelen. 

De markt voor autodelen en online (Web 2.0-)diensten hebben de afgelopen jaren in Europa een 
aanzienlijke groei doorgemaakt. Zo zien we in landen als Nederland, Duitsland, Italië en het VK tegelijk 
een groei in het gebruik online banking platformen en het aantal deelwagens. Een correlatie tussen 
beide variabelen zegt echter niks over een mogelijk causaal verband. Mogelijk beïnvloeden andere, 
gerelateerde variabelen deze relatie. Verder onderzoek dient uit te wijzen hoe sterk de invloed van de 
digitale omwenteling is op de groei van autodelen. 

Om de belangrijkste KPI’s en uitdagingen voor het ontplooien van een stedelijke autodeeldienst te 
achterhalen, werden drie use cases bestudeerd (zie figuur 3). Enerzijds werden de interne factoren 
onderzocht die gekoppeld zijn aan de keuze van het business model en aan de bedrijfsprestaties. 
Anderzijds werden de externe factoren die de stedelijke mobiliteitssector vormgeven in overweging 
genomen. 

 

 

Figuur 3: Beoordeling use cases bij  Autolib (Parijs), Cambio (Bremen) en Drivy (Barcelona) 
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In Parijs werd Autolib gekozen als een voorbeeld van een publiek-private gedeelde elektrische vloot 
die volgens het ‘free floating with pool stations’ principe werkt. De externe factoren zijn het bedrijf 
gunstig gezind. De stad heeft autodelen opgenomen in haar SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) 
en voorziet een aantal specifieke voordelen voor autodelen. Daarnaast zorgen de grote economische 
activiteit in de stad en eerdere bewustwordingscampagnes rond autodelen voor een ideaal klimaat. 
De interne factoren tonen echter een ander beeld. Hoewel 92% van de gebruikers aangaf tevreden te 
zijn over de dienst, blijkt uit dit onderzoek dat het business model van Autolib geen economisch succes 
is. Een aantal maanden na het afronden van dit onderzoek bleek ook dat Autolib haar dienstverlening 
had stopgezet. 

Als tweede case werd Cambio in Bremen geanalyseerd. Cambio is een voorbeeld van een ‘roundtrip 
station based’ systeem dat in Bremen op de steun van de stad kan rekenen. Zo staat autodelen in het 
SUMP en heeft de stad een eigen actieplan voor autodelen. Dit resulteert in communicatiecampagnes 
over autodelen. Gezien de lange aanwezigheid van deelwagens in de stad heeft de sector op die 
manier gestaag aan bekendheid gewonnen. Het business model van Cambio wordt als meer 
gebalanceerd omschreven, zonder exponentiële inkomsten, maar met een graduele groei van het 
aantal klanten. 

Tot slot is de case van Getaround, een peer-to-peer platform voor autodelen, in Barcelona 
doorgelicht. De Catalaanse stad heeft net als Parijs heel wat economische troeven en kent ook een 
grote fietscultuur, maar het ontbreekt er aan beleidsmaatregelen die autodelen ondersteunen of aan 
bewustzijn rond autodelen. De onderzoekers zien een stijgende omzet voor Getaround en een 
exponentiële ontwikkeling van het bedrijf. 
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Autodelen is een mobiliteitsoplossing die de laatste tien jaar in heel Europa gestaag groeit. Er zijn 
meerdere redenen voor deze groei: de introductie van verschillende diensten, de toenemende 
belangstelling van de automobielsector, de technologische innovatie van de auto die wordt gebruikt 
om de service te verlenen, de betrouwbaarheid van deze systemen, de verspreiding van smartphones, 
de kostenbesparingen en nog veel meer. In dit rapport leggen we ons oor te luister bij de 
autodeelaanbieders zelf. Hoe kijken zij naar de toekomst? Welke uitdagingen en bedreigingen komen 
er op hen af? 

 

Toekomst voor autodelen volgens aanbieders 

Het is aannemelijk dat het aantal autodelers de komende jaren zal stijgen, gezien de groeiende 
bevolking in steden, de populariteit van autodeeldiensten, de stijgende kosten van het bezit van een 
auto en het toenemende milieubewustzijn onder burgers. Deze verwachte stijging van het aantal 
autodelers biedt een kans voor de aanbieders van autodelen. Uit de bevraging blijkt ook dat zij een 
stijging van hun huidige omzet voorspellen. Bovendien is het op basis van de verzamelde informatie 
vrij duidelijk dat het aantal operatoren in de nabije toekomst zal stijgen. Anderzijds valt het echter niet 
uit te sluiten dat door fusies van kleine en middelgrote diensten of het uitvallen van bestaande 
operatoren het aantal aanbieders zal afnemen. 

Een betere integratie met openbaar vervoersdiensten zal volgens de autodeelaanbieders hopelijk 
leiden tot een vermindering van het autobezit. Zelfs als dit een negatieve impact zou hebben op de 
auto industrie, worden nieuwe zakelijke kansen verwacht door synergieën of een alliantie tussen 
autofabrikanten en autodeeloperatoren. De markt van autonome voertuigen lijkt in dezelfde richting 
te gaan. De meeste operatoren zijn van mening dat als autonome voertuigen beschikbaar zijn op de 
mobiliteitsmarkt, ze waarschijnlijk deel zullen uitmaken van de toekomstige autodeelvloten. 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Hoe kijken autodeelorganisaties naar de nabije toekomst op 
operationeel vlak? 

● Welke uitdagingen en drempels voor autodelen identificeren 
autodeelorganisaties? 

Link naar deliverable 2.3 

●  

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D2.3.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D2.3.pdf
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Wat betreft de ontwikkeling van de vloten van deelwagens verwachten de operatoren zowel een 
wereldwijde toename van het aantal wagens als een bredere diversificatie van de vloten. Het 
toenemende aantal deelwagens gaat hand in hand met de mogelijke uitbreiding van de huidige 
operationele gebieden (zie figuur 4). De meeste exploitanten zijn het eens over de verdere opname 
van voorstedelijke gebieden, terwijl er bij de de uitbreiding naar het platteland nog vraagtekens 
geplaatst worden, vooral vanwege hogere kosten en een lagere bevolkingsdichtheid. 

 

 

Figuur 4: Uitbreiding van operationele gebieden door autodeelaanbieders 

 

Aangezien de meerderheid van de huidige trips met deelwagens binnen het bereik van de actuele 
elektrische wagens ligt, lijken beide concepten een goede match te vormen. Elektrisch autodelen kent 
echter wel enkele bijkomende uitdagingen die het delen van elektrische wagens economisch minder 
rendabel maakt in vergelijking met conventionele wagens (bv. de oplaadtijd, de noodzaak van een 
groter wagenpark voor dezelfde algehele beschikbaarheid van auto's, hogere aanschafkosten, de 
noodzaak van een laadinfrastructuur). Om elektrisch autodelen te promoten zou een publiek fonds 
voor de aanschaf van elektrische deelwagens en het plaatsen van laadinfrastructuur daarom een 
belangrijke steun kunnen betekenen. 

 

Beleidsmaatregelen voor autodelen 

Tot slot schuiven de autodeelaanbieders nog twee belangrijke beleidsmaatregelen naar voor die de 
verwachte verspreiding en groei van autodelen verder kunnen stimuleren. Enerzijds kan de toename 
van gereserveerde parkeerplaatsen voor deelwagens ten koste van publieke, betalende 
parkeerplaatsen de ruimte voor personenauto's verminderen en in het beste geval het gebruik ervan 
ontmoedigen. Bovendien kan een verlaging van de retributies en/of de parkeertarieven voor 
autodeeloperatoren, indien slim ingevoerd, zeer voordelig zijn voor de leefbaarheid van steden. 
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In deze deliverable worden 15 autodeelorganisaties2 (waarvan een aantal anno 2020 niet meer 
opereren) tegen het licht gehouden. Ze worden ondergebracht in de vijf verschillende business 
modellen (zie ook samenvatting van deliverable 2.1) en vergeleken met elkaar. De onderzoekers 
komen tot onderstaande overkoepelende vaststellingen: 

● Samenwerkingen met lokale overheden: onafhankelijk van het business model zien we dat 
bijna alle autodeelaanbieders op zoek gaan naar samenwerkingen met lokale overheden. Vaak 
in de vorm van voorbehouden parkeerplaatsen, voordelige parkeerkaarten voor deelwagens 
of het installeren van laadpalen voor elektrische deelwagens. 

● Samenwerkingen met openbare vervoersmaatschappijen: het valt op dat drie van de vier 
onderzochte station based roundtrip aanbieders samenwerkingen aangaan met openbare 
vervoersmaatschappijen, gaande van digitale integratie van de diensten tot gezamenlijke 
marketingstrategieën.  

● Samenwerkingen met OEM’s (Original Equipment Manufacturer): Over alle business 
modellen heen, ook onder de peer-to-peer (P2P) autodeelorganisaties, worden 
samenwerkingen aangegaan met autoconstructeurs. 

● Aanbod van elektrische wagens: onder de aanbieders die opereren volgens het free floating 
met pool stations business model biedt iedereen 100% elektrische deelwagens aan. Onder de 
andere business modellen is het aandeel elektrische wagens minder groot. 

● Multimodale flexibiliteit:  autodeelbedrijven gaan steeds meer samenwerkingen aan met 
andere mobiliteitsaanbieders om hun klanten een breder aanbod te geven dan louter 
autodelen. 

                                                           

2 Car2Go, Zipcar, DriveNow, Autolib, BlueTorino, BlueCity, Juuve, Partago, Ubeeqo, Cambio, 
GreenWheels, IO Guido, Dégage, Drivy (Getaround) en CarAmigo 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Hoe onderscheiden de verschillende business modellen van autodelen 
zich van elkaar? 

● Welke sterktes en zwaktes kennen de verschillende business modellen 
van autodelen en voor welke uitdagingen en bedreigingen staan ze? 

● Waarom zetten grote autoconstructeurs in op autodelen en hoe past dit 
binnen hun huidige verkoopstrategieën? 

● Hoe gaat de autosector om met de trends richting meer ACES: 
Autonomous, Connected, Electric en Shared? (zie ook deliverable 3.3) 

Link naar deliverable 3.1 

●  

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D3.1.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D3.1.pdf
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● Voordelen op vlak van parkeren en rijden: de P2P-organisaties hebben het het moeilijkst om 
parkeer- of andere voordelen aan te bieden aan hun klanten. De andere autodeelorganisaties 
kunnen hun klanten bijvoorbeeld wel gratis parking aanbieden of hen de mogelijkheid bieden 
om zones met beperkte toegang voor auto’s toch te mogen betreden. 

● Winstoogmerk: het merendeel van de onderzochte autodeelorganisaties hebben een 
winstoogmerk. Het valt echter op dat er in België een aantal organisaties opduiken die louter 
maatschappelijke winsten beogen (bv. Dégage of Partago).  

● Inschrijvingskost: er is niet echt een lijn te trekken in de business modellen die al dan niet een 
inschrijvingskost aanrekenen. Hetzelfde geldt voor de waarborg.  

● Prijs per tijd: de meeste aanbieders rekenen een prijs per tijd aan, al zien we een uitzondering 
bij Dégage, de Belgische organisatie die particulier kostendelend autodelen ondersteunt. 

● Prijs per afstand: op enkele uitzonderingen na rekent ook elke aanbieder een prijs per afstand 
aan. 

● Brandstofkost: bij de meeste aanbieders is de kost van de brandstof inbegrepen in de prijs van 
een rit, een aantal uitzonderingen onder de P2P platformen niet te na gesproken. 

 

SWOT-analyse van de verschillende business modellen 

 Sterktes Zwaktes Opportuniteiten Bedreigingen 

Roundtrip 
station 
based 

 Gebruikers 
weten waar 
wagens staan 
 

 Aangepast aan 
elektrisch 
autodelen 

 Vaste parkeer-
plaatsen zijn 
voor gebruikers 
niet altijd de 
meest ideale 
locatie 

 

 Interessant voor 
toeristische 
markt 

 Minder flexibele 
parkeermogelijk-
heden maakt het 
kwetsbaar t.o.v. 
ride-hailing 

Roundtrip 
homezone 
based 

 Lage kost voor 
herpositionering 

 Ideaal voor 
gestage groei 

 

 Ruimtelijke 
beperking voor 
gebruikers 

 Voldoende 
afname nodig 
binnen de zone 

 Voor e-
autodelen 
voldoende 
publieke 
laadpalen nodig 

 Kan buurt per 
buurt uitgerold 
worden 

 Gevaar dat 
gebruikers 
terugkeren naar 
bezit eigen 
wagen, 
aangezien 
gebruik 
gelijkaardig is 

Free 
floating 
operationa
l zone 

 Mogelijkheid om 
one-way trips te 
doen 

 Geen vaste 
parkeerplaatsen 
nodig 

 Kapitaalintensief 

 Voertuigen 
moeten 
geherpositio-
neerd worden 

 Gebruikers 
moeten zelf 

 Gebied kan 
makkelijk 
vergroot of 
verkleind 
worden 

 Ride-hailing 
vormt 
bedreiging 

 Een gebrek aan 
schaal kan 
nefast zijn voor 
het winstmodel 
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zoeken naar 
parkeerplaats 

Free 
floating 
pool 
stations 

 Gebruikers 
weten waar 
wagens staan 

 Aangepast aan 
elektrisch 
autodelen 

 Mogelijkheid om 
one-way trips te 
doen 

 Voertuigen 
moeten 
geherpositio-
neerd worden 

 Veel 
parkeerplaatsen 
nodig om 
potentiële piek 
op te vangen 

 Extra kost voor 
onderhoud pool 
stations 

 Pool stations 
plaatsen daar 
waar er vraag is 

 Ride-hailing, 
autoverhuur en 
openbaar 
vervoer vormen 
bedreiging 

Peer-to-
peer en 
community 
based 
systems 

 Kan in gesloten 
groepen 
 

 Lage 
opstartkosten 
 

 Mogelijkheid tot 
verschillende 
type wagens 

 Checken van de 
bestuurders is 
grote zorg 

 Onzekerheid 
onder de 
gebruikers over 
beschikbaarheid 
van de wagens 

 Lage kosten voor 
eigenaar en 
gebruiker biedt 
groot potentieel 
tot markt-
vergroting 

 Kans dat 
gebruikers 
overstappen 
naar meer 
stabiel systeem 
 

 Beheer van 
schadegevallen 
kan intensief zijn 

 

 

In het derde deel van deze deliverable wordt de link tussen autoconstructeurs en de markt van 
autodelen besproken. Meer specifiek hoe de wagens van de constructeurs in deze markt terecht 
komen. Voor de constructeurs is de autodeelsector maar één van de vele ‘routes to market’, naast 
bijvoorbeeld afspraken met grote leasingmaatschappijen, lokale dealers, verhuurbedrijven, … Een 
aantal elementen die hier een rol in spelen zijn (re-)marketing van automodellen, de fase van de ‘life 
cycle’ waar een automodel zich op dat moment bevindt en de daaraan gekoppelde kortingen, … Op 
dit moment vervult autodelen maar een hele kleine ‘route to market’ voor autobouwers (minder dan 
1%), maar wel een interessante gezien het nieuwe publiek dat ze daarmee bereiken en de efficiëntie 
waarmee de beschikbare auto’s worden ingezet. 
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In deze deliverable wordt eerder beschrijvend een aantal aspecten van de relatie tussen de 
automobielmarkt en het relatief nieuwe concept van autodelen verkend. In het algemeen hebben de 
EU, de lidstaten en steden de laatste jaren heel erg ingezet op een mobiliteit met minder dieselwagens, 
een lagere impact op de luchtkwaliteit en minder CO2-uitstoot. Deze tendensen hebben ook hun 
invloed op de autodeelmarkt, waarbij we een duidelijke verschuiving zien richting elektrische 
deelwagens, gesteund door de (fiscale) voordelen voor zero-emissievoertuigen in verschillende 
Europese landen. Het aandeel elektrische wagens ligt dan ook een stuk hoger in de gedeelde vloten 
dan in de volledige markt. 

Door in te zetten op autodelen trachten autoconstructeurs zich voor te bereiden op de toekomst. Op 
die manier behouden ze, ook in tijden van ‘peak car’, een groep van (jonge) bestuurders aan zich 
verbonden en kunnen ze het brede publiek voorbereiden op de komst van elektrische wagens. 

Tot nu toe blijkt autodelen nog geen winstgevende business te zijn voor de grote commerciële spelers. 
Kleinere operatoren doen het misschien beter, maar voor hen is het uitbreiden van hun actieterrein 
dan weer een grote uitdaging. Een fundamenteel issue hierbij is de balans tussen capaciteit en 
klantenservice. Gebruikers willen graag dat de wagens beschikbaar zijn op het moment dat zij dat 
willen en op de locatie die voor hen het makkelijkst bereikbaar is. Dat geldt zowel voor op voorhand 
gereserveerde deelwagens als voor ad-hoc ritten. Om een zeker niveau van dienstverlening te 
bereiken is een grote capaciteit van wagens (en eventueel parkeerplaatsen) nodig. Hier treedt een 
dilemma op. Enerzijds resulteert een overdaad aan wagens in lagere bezettingsgraden. Anderzijds leidt 
een tekort aan wagens daarentegen tot een daling van de dienstverlening omdat er niet altijd een 
wagen beschikbaar is op een bepaald moment of op een bepaalde locatie. Het managen van het 
evenwicht tussen capaciteit en klanttevredenheid en het tegelijk laten groeien van de vloot en het 
aantal gebruikers vormt een serieuze uitdaging voor alle autodeelbedrijven. 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Welke tendensen zijn zichtbaar binnen de Europese automobielmarkt 
en hoe verhoudt autodelen zich hiertoe? 

● Hoe trachten de Europese autoconstructeurs zich o.a. met autodelen 
voor te bereiden op een veranderende markt voor personenwagens?  

● Hoe verhoudt autodelen zich tot de business modellen van andere 
transportmodi? 

● Wat zijn de huidige succesfactoren voor autodelen en de vooruitzichten 
voor de toekomst? 

Link naar deliverable 3.2 

●  

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D3.2.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D3.2.pdf
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Dit rapport bouwt verder op de resultaten uit het vorige rapport (deliverable 3.2) en verschaft 
inzichten over de linken tussen de auto industrie, de ‘automotive industry value chain’ en autodelen. 
Er zijn tot nu toe twee significante voorbeelden van wagens die specifiek ontwikkeld zijn voor de 
autodeelmarkt, namelijk voor de autodeelbedrijven Autolib (Parijs) en MIT/Hiriko (Spanje). Beide zijn 
echter geëindigd in een commerciële mislukking. Of deze fiasco's te wijten zijn aan het ontwerp van 
de wagens, is een discutabel punt. Uiteindelijk staat of valt autodelen met de combinatie van product 
en service. Succes of mislukking kan dan ook worden toegeschreven aan één of beide van deze 
factoren. 

Het ontwerpen van specifieke deelwagens is een tak van de industrie die nog volop in ontwikkeling is, 
maar zolang de volumes niet groot genoeg zijn, is er onvoldoende reden om heel specifieke modellen 
te maken. Tot nu toe heeft autodelen geen sterke invloed op de ‘value chain’ van de auto-industrie, 
gaande van de creatie van de materialen en de componenten tot de ‘End of Life Vehicle Recycling’ (zie 
figuur 5). 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Welke rol neemt autodelen momenteel in binnen de ‘value chain’ van 
de auto industrie? 

● Welke wagens zijn specifiek gebouwd voor de autodeelmarkt? Worden 
deze als succesvol beschouwd? 

● Welke opportuniteiten en bedreigingen biedt de trend richting 
geconnecteerde, elektrische en autonome wagens voor autodelen? (zie 
ook deliverable 3.1) 

Link naar deliverable 3.3 

 

 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D3.3.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D3.3.pdf
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Figuur 5: Value chain van de auto-industrie (Bron: aangepast van Grant Thornton, 2018) 

 

Het delen van voertuigen wordt samen met connectivity, electrification en autonomy (ACES) aanzien 
als de vier grote trends voor de autosector van de toekomst. In dit deel van de deliverable wordt 
onderzocht in hoeverre de laatste drie trends een positieve dan wel negatieve impact kunnen hebben 
op autodelen. 

 

Impact van connectiviteit, elektrificatie en autonome technologieën op autodelen 

 Positief voor autodelen Negatief voor autodelen 

Connectiviteit 

● Ondersteuning voor consumenten 
tijdens rit met deelwagen 
 

● Extra tool voor aanbieders in het 
beheer van hun vloot 

● Opent de markt voor nieuwe 
tussenpersonen in ‘value chain’ van 
de auto 

Elektrificatie 

● Kansen voor minder vervuilende 
mobiliteit 
 

● Ideale match met idealen van 
autodeelaanbieders 

● Problemen met opladen en bereik 
batterij vormen drempel 
 

● Hogere aankoopprijs 

Autonome 
technologieën 

● Meer gebruiksgemak voor 
consumenten 
 

● Minder kosten en onderhoud voor 
aanbieders 

● Technologieën zijn nog in volle 
ontwikkeling 
 

● Langetermijneffecten op de markt 
zijn hoogst onzeker 
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Deze deliverable begint met een uitgebreide literatuurstudie naar autodeelvarianten en de profielen 
van autodelers (zie  p.18 - 37). Daarnaast werd in deze deliverable onderzocht in welke mate gedrags-
, psychologische en socio-demografische eigenschappen gelinkt zijn aan de waarschijnlijkheid om te 
gaan  autodelen in de nabije toekomst. Hiervoor werden autodelers, niet-autodelers en voormalige 
autodelers in België, Duitsland, Italië en Zweden ondervraagd. Tot slot werden in drie extra  studies 
(in Vlaanderen, Duitsland en een groep van vier Europese steden) nog bijkomende kenmerken van 
autodelers, zoals het wagenbezit en gebruik van verschillende vervoersmodi, tegen het licht 
gehouden. Hier worden, waar mogelijk, ook vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende vormen 
van autodelen. 

 

Geobserveerde karakteristieken 

Uit de bevraging in België, Zweden, Italië en Duitsland bij autodelers, niet-autodelers en voormalige 
autodelers, leren we volgende zaken: 

● De groep mannelijke autodelers is groter dan de groep vrouwelijke autodelers. 
● Voor niet-autodelers en voormalige autodelers zijn de belangrijkste motieven om aan 

autodelen te doen: 1) geen verantwoordelijkheid over onderhoud en herstel van een wagen, 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Verschillen de transportkeuzes die autodelers en niet-autodelers 
maken?  

● Zijn er gender- en leeftijdspecifieke vereisten voor autodeeldiensten en 
bijhorende behoeften?  

● Wat zijn de belangrijkste motieven om aan autodelen te doen voor 
autodelers en niet-autodelers? 

● Spelen sociale, gedrags- en psychologische aspecten een rol bij de 
intentie om te starten met autodelen? 

● Hoe verhouden autodelers zich onderling tot elkaar op het vlak van 
autobezit en het gebruik van verschillende vervoersmodi? 

Link naar deliverable 4.1 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D4.1.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D4.1.pdf
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2) het comfort van altijd een wagen ter beschikking te hebben wanneer nodig en 3) de 
financiële besparing. 

● Voor autodelers zijn de belangrijkste motieven om aan autodelen te doen: 1) Het comfort van 
altijd een wagen ter beschikking te hebben wanneer nodig, 2) de beschikbaarheid van vaste 
parkeerplaatsen voor autodelen in de buurt van de woning/werkplek, 3) geen 
verantwoordelijkheid over onderhoud en herstel van een wagen en 4) het niet moeten zoeken 
naar vrije parkeerplaatsen. 

● Het ‘zich duurzaam verplaatsen’ is voor vrouwen significant vaker één van de redenen om aan 
autodelen te doen dan voor mannen. 

● Niet-autodelers bezitten veruit meer wagens dan de andere groepen (zie ook figuur 6).    
● Niet-autodelers zijn zich minder bewust van het autodeelaanbod in hun buurt en geven vaker 

aan er geen toegang toe te hebben in hun nabije omgeving. 
● Autodelers doen meer verplaatsingen te voet dan de andere groepen. 

 

 

Figuur 6: aantal wagens per huishouden volgens gebruikersprofiel (alle landen) 

 

Indicatieve karakteristieken 

Op basis van dezelfde bevraging werd een model opgesteld dat op basis van  socio-demografische, 
psychologische en gedragsvariabelen kan voorspellen wat de waarschijnlijkheid is om te starten met 
autodelen in de nabije toekomst. Psychologische variabelen bleken daarbij de sterkste indicatoren. De 
belangrijkste voorspellers van de intentie om te autodelen zijn: 

 Perceptie van bruikbaarheid of Perceived usefulness (PU) die aangeeft hoe praktisch men 
autodelen ervaart voor het invullen van mobiliteitsbehoeften (het bereiken van 
bestemmingen en activiteiten). 

 Sociale normen (SN), de normatieve opvattingen van individuen over wat moreel juist is en/of 
het verwachte gedrag volgens de eigen peergroup en/of de samenleving.  Personen met een 
sociaal netwerk dat autodelen ondersteunt, zijn eerder geneigd om het zelf te gebruiken.  
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 Perceptie van gedragscontrole of Perceived behaviour control (PBC), wat de mate van 
controle is die iemand denkt te hebben om bepaald gedrag uit te voeren. Een hoog 
waargenomen gedragscontrole wordt geassocieerd met een reeks factoren, zoals algemene 
kennis over hoe het systeem werkt, hoe te boeken en betalen en waar voertuigen te vinden 
zijn.  

 

Parameters voor lage intentie van autodelen  

Deze parameters voorspellen een lage intentie om te autodelen: 

● Leeftijd: Oudere mensen hebben minder ervaring met autodelen en hebben een lagere 
intentie om ermee aan de slag te gaan. 

● Inkomen: Personen met hogere inkomens delen dezelfde tendensen als die in de oudere 
groepen en dit zijn tot op zekere hoogte dezelfde personen. 

 

Resultaten per regio 

Resultaten uit Vlaanderen 

In Vlaanderen werd dezelfde vragenlijst als deze uit de vorige paragraaf ook verspreid, maar daar 
werden nog een aantal specifieke vragen aan toegevoegd. Autodelers werden onder meer gevraagd 
naar hun tevredenheid over de service(s) die ze gebruiken en naar hun eigen wagenbezit. Iets minder 
dan de helft van de respondenten is lid van Cambio, een vierde gebruikt Cozycar, één op de acht is lid 
van Dégage en daarnaast zijn er ook enkele respondenten die Partago, Bolides, Caramigo, Getaround, 
Poppy en Stapp.in gebruiken. Wat opvalt is dat bijna zeven op de tien autodelers gebruik maakt van 
diensten van verschillende autodeelaanbieders. Gemiddeld bezit bijna één op drie autodelers minder 
wagens sinds men is gestart met autodelen. Voor meer gedetailleerde informatie over het wagenbezit 
van (Vlaamse) autodelers verwijzen we naar deliverable 5.1. Tot slot leert de case study uit Vlaanderen 
ons dat autodelers over het algemeen heel tevreden zijn over de diensten die ze krijgen. Gemiddeld 
geven ze die een 5,95 op een schaal van 1 tot 7. 

 

Resultaten analyse free floating ritten in Berlijn, Milaan, Turijn en Madrid 

In dit rapport wordt geanonimiseerde ritdata van free floating autodeelbedrijven uit vier Europese 
steden (Berlijn, Milaan, Turijn en Madrid) geanalyseerd. Ten eerste blijkt dat de wagens in Madrid 
gemiddeld 8 keer per dag gebruikt worden, terwijl dat in Berlijn 5 keer bedraagt. Turijn en Milaan 
zitten daar tussenin met net geen 7 ontleningen per dag. In Berlijn worden de free floating wagens het 
vaakst tijdens het weekend en op feestdagen gebruikt, in de drie andere steden, en dan vooral in Turijn 
en Madrid, is het net andersom en ligt de piek van het gebruik tijdens de week. Daar worden de wagens 
dus vermoedelijk meer gebruikt voor woon-werk-verkeer binnen de stad. 
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Resultaten Duitsland 

Verschillende autodeelformules blijken een verscheidenheid aan consumenten met welbepaalde 
karakteristieken aan te trekken. Uit de Duitse case study blijkt dat de behoeften van free floating 
autodelers sterk verschillen met die van andere autodelers. Free floating autodelers hebben het 
meeste wagens in bezit (zie figuur 7), gebruiken vaker de privéwagen en doen het minst verplaatsingen 
met de fiets en het openbaar vervoer. Deze autodelers gebruiken de dienst voornamelijk voor korte 
verplaatsingen binnen de stad. Dit in tegenstelling tot andere autodelers die voornamelijk beroep 
doen op deelwagens voor langere en geplande verplaatsingen. Daarbovenop blijken free floating 
autodelers het minst tevreden over de beschikbaarheid van de deelwagens. 

 

 

Figuur 7: aantal wagens per 1.000 personen in huishoudens 
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In het eerste deel van deze deliverable worden respondenten opgedeeld in 5 mobiliteitsprofielen met 
betrekking tot hun verplaatsingsgedrag, de frequentie van hun autogebruik, hun houding tegenover 
milieukwesties en hun affiniteit met autodelen. We bespreken de bevindingen voor autodelers en niet-
autodelers. De resultaten zijn gebaseerd op bevragingen in Italië (enkel free floating autodelen met 
operationele zone) en Zweden (roundtrip station based autodelen en free floating autodelen met pool 
stations) (voor meer uitleg bij de verschillende vormen van autodelen, zie deliverable 2.1). 

 

5 mobiliteitsprofielen 

 
Mobiliteits- 

profiel 1 
Mobiliteits- 

profiel 2 
Mobiliteits- 

profiel 3 
Mobiliteits- 

profiel 4 
Mobiliteits- 

profiel 5 

Autodeler Ja Ja Ja Neen Neen 

Frequentie verplaatsingen 
met eigen auto (schaal 0-5) 

2,3 3,1 0,7 3,4 2,1 

Frequentie actieve 
verplaatsingen (schaal 0-5) 

3,1 2,7 3,6 2,2 2,9 

Frequentie verplaatsingen 
met OV (schaal 0-5) 

3,2 2,7 3,5 2,0 3,1 

Milieubewustzijn (schaal 1-7) 3,6 6,2 6,6 4,2 6,4 

 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Wat zijn de drempels voor autobezitters om over te stappen op 
autodelen en hoe kunnen we deze drempels verlagen? 

● Hoe verschilt het verplaatsingsgedrag, het autobezit en -gebruik en de 
houding t.o.v. milieukwesties tussen de verschillende 
mobiliteitsprofielen en tussen gebruikers van de verschillende vormen 
van autodelen? 

Link naar deliverable 4.2 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D4.2.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D4.2.pdf
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Autodelers en de verschillende vormen 

Binnen de 3 mobiliteitsprofielen die gebruik maken van autodelen is frequent autogebruik voor 
verplaatsingen geen uitzondering (profielen 1 en 2). De minderheid (profiel 3, goed voor 45,8% van de 
ondervraagde autodelers) heeft een meer multimodaal verplaatsingsprofiel waarbij openbaar vervoer 
een centrale rol inneemt. Frequent autogebruik sluit het gebruik van autodeelsystemen dus niet uit, 
maar kan een bijkomende optie zijn op een eigen auto i.p.v. een vervanging.  Een tweede opvallende 
bevinding is dat één van de mobiliteitsprofielen van autodelers (profiel 2) een groep betreft die zowel 
frequent de wagen gebruikt als een groot milieubewustzijn met betrekking tot mobiliteit voor de dag 
legt. Deze discrepantie tussen gedrag en bewustzijn is niet terug te vinden bij de mobiliteitsprofielen 
van niet-autodelers. Uiteraard kan het ook net zijn dat dit profiel een algemene ‘open-mindedheid’ 
voor duurzame transportmodi vertoont.  

Uit bovenstaande analyses en uit bijkomende focusgroepen in Duitsland en Vlaanderen blijkt dat 
autodelers die aan roundtrip of kostendelend particulier autodelen doen, een hoge mate van 
milieubewustzijn hebben en hun eigen autobezit en autogebruik willen verlagen. Autodelen is voor 
hen een middel naar een duurzame levensstijl en ze zijn er dan ook vaak trots op. Deze bevindingen 
gaan minder op voor gebruikers van free floating deelsystemen die in de eerste plaats een 
comfortabele en gebruiksklare oplossing zoeken. 

 

Bevindingen van het onderzoek in Turijn en Vlaanderen 

Free floating autodelers uit Turijn: Hoewel free floating autodelen heel aantrekkelijk blijkt, volstaat 
deze dienst niet om autobezit te vermijden voor huishoudens met kinderen. Voor hen lijkt de 
betrouwbaarheid van free floating systemen niet voldoende. Alleenstaanden die de dienst gebruiken 
bezitten dan weer wel vaak geen auto. Het autodelen is voor hen dan ook een goedkoper alternatief 
voor het aankopen van een wagen. De meeste autodelers gebruiken autodelen als alternatief voor 
het openbaar vervoer en taxiritten. Potentiële verbeteringen volgens de gebruikers van deze free 
floating systemen zijn: langere reservatietijden, betere tarieven om de stad uit te gaan en grotere 
zekerheid van beschikbaarheid van een deelwagen nabij hun woonplaats. Deze zaken zien we typisch 
wel bij roundtrip autodelen en toont aan dat een betere integratie van verschillende diensten zowel 
de perceptie als het effectieve gebruikscomfort zou verhogen. Roundtrip autodelers geven namelijk 
ook aan dat de bijkomende mogelijkheid van free floating een extra gebruikscomfort zou betekenen.  

Kostendelend autodelen in Vlaanderen: Kostendelende autodelers zien de auto als een 
gebruiksvoorwerp. Zij zijn vaak geïntroduceerd in het concept door hun eigen peergroup. Mond-tot-
mondreclame blijft dus een belangrijke strategie voor deze vorm van autodelen en is een manier om 
scepticisme bij niet-gebruikers uit de weg te gaan. 
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Niet-autodelers 

Als we kijken naar de mobiliteitsprofielen van niet-autodelers onderscheiden we 2 groepen. De eerste 
groep verkiest de eigen wagen boven een deelauto. De tweede groep staat open voor het idee van 
autodelen maar heeft er geen nood aan. 

Hoewel verplaatsingspatronen van autobezitters aansluiten bij die van roundtrip autodelers, blijken 
free floating diensten aantrekkelijker voor niet-autodelers. Zowel de one-way ritten als de spontane 
gebruiksmogelijkheden spreken niet-autodelers intuïtief aan. De complexiteit van 
verplaatsingspatronen én van de verschillende autodeelsystemen maken het voor niet-autodelers 
moeilijk om te zien of autodelen een alternatief voor de eigen wagen kan zijn. Hierin kan de peergroup 
een belangrijke rol spelen. 

Duitsers met een uitstekende mobiliteitsscore: Hoewel men de auto zelden gebruikt, is autobezit wel 
nog wijdverspreid in Duitsland. De grootste drempels om over te stappen op autodelen blijken: 1) De 
permanente beschikbaarheid van de eigen wagen zorgt voor emotioneel welbehagen. Er is een vrees 
voor onbeschikbaarheid, maar die blijkt ongegrond volgens de plaatselijke autodelers. 2) De eigen 
wagen wordt beschouwd als de eenvoudigste manier van verplaatsen omdat er geen planning of 
reservatie nodig is. Men denkt dat autodelen mobiliteit nodeloos compliceert. Het is dus interessant 
om te achterhalen hoe de gepercipieerde waarde van autodelen kan worden opgekrikt in de ogen van 
de niet-autodeler. Een digitaal of fysiek geïntegreerd MaaS-systeem kan wellicht ook helpen voor de 
omschakeling naar autodelen en multimodale mobiliteit. 

Vlaamse niet-autodelende autobezitters: De flexibiliteit van de eigen wagen blijkt de grootste troef. 
Om autobezitters te verleiden tot autodelen zou de kost van autodelen lager moeten liggen dan het 
bezit van een eigen wagen gezien de planning en reservatie een extra hindernis zijn voor comfortabel 
autogebruik. 

 

Praktische lessen 

● Voor een overtuigend en gebruiksvriendelijk aanbod moeten de verschillende vormen van 
autodelen worden geïntegreerd tot één makkelijk te gebruiken dienst. 

● Mond-tot-mondreclame blijft een goede strategie en wordt nog onderschat. 
● De perceptie rond de beschikbaarheid van deelwagens en het comfort van autodeelsystemen 

moet nog verder worden opgekrikt bij niet-autodelers. 
● De complexiteit van het eigen verplaatsingsgedrag en van de verschillende autodeelsystemen 

maakt het voor niet-autodelers moeilijk om een geschikt alternatief voor de eigen wagen te 
vinden. 
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Uit de resultaten van deliverable 4.1 blijkt dat de intentie om gebruik te maken van autodelen in grote 
mate bepaald wordt door de verwachting dat autodelen nuttig is (PU) bij het invullen van de 
mobiliteitsbehoeften van de gebruiker. De gebruiker moet zich daarnaast ook competent voelen (PBC) 
met betrekking tot een reeks factoren. Sociale normen (SN) was de laatste psychologische variabele 
met invloed op de intentie om aan autodelen te doen. Bovendien kwam duidelijk naar voor dat hogere 
inkomensgroepen en de groepen met een hogere gemiddelde leeftijd een zwakkere intentie hebben 
om autodelen in de toekomst te gebruiken.  

In deze deliverable bekijken we enerzijds het relatieve belang van socio-demografische, individuele en 
contextuele factoren. Anderzijds wordt bekeken hoe de kenmerken van de verschillende vormen van 
autodelen interageren met gebruikersprofielen en mobiliteitsstijlen. 

 

Relatief belang socio-demografische, individuele en 
contextuele factoren 

Voor de bevindingen die hier volgen werd verder gewerkt op de bevindingen van 4.1, maar er werd 
een gesoficiticeerder statistisch model gehanteerd. De bevindingen worden daardoor uitgebreid en 
gefinetuned.  

De sterkste directe indicatoren voor de intentie om in de nabije toekomst autodeeldiensten te 
gebruiken, zijn de waargenomen gedragscontrole (PBC), het momenteel geregistreerd zijn bij een 
autodeelaanbieder, verplaatsingsgedrag waarin de auto een rol inneemt en het vertrouwen in de 
kwaliteit van de autodeeldienst. Van deze variabelen was PBC het meest relevant om de intentie te 
voorspellen.  

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Welke socio-demografische en gedragskenmerken verschillen tussen 
free floating autodelers en autodelers die andere autodeeldiensten 
gebruiken? 

● Wat is het relatieve belang van socio-demografische, individuele en 
contextuele factoren op de intentie om te starten met autodelen? 

Link naar deliverable 4.3 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D4.3.pdf
http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARS-D4.3.pdf
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De mate waarin mensen verwachten dat autodelen hen zal helpen hun bestemming te bereiken en de 
mate waarin ze verwachten dat dergelijke dienst nuttig voor hen is, voorspelt sterk hun intentie om 
het ook te gebruiken. Ook het geslacht van potentiële gebruikers heeft hierop directe en indirecte 
effecten. Vrouwen zijn eerder geneigd om autodeeldiensten te gebruiken. Dit komt ook gedeeltelijk 
doordat vrouwen hoger scoren voor PU, vertrouwen, milieubewustzijn (EA), gewoonte en attitudes.  

Het aantal autodeelorganisaties in de stad had in deze studie geen effect op het gedrag. Alleen het 
aantal exploitanten binnen steden of vlootgroottes optimaliseren is dus niet voldoende om 
gedragsverandering teweeg te brengen. Het is noodzakelijk om de ingeschatte bruikbaarheid van 
autodeeldiensten in het vervullen van reisbehoeften te vergroten. Vrouwen kunnen een interessante 
doelgroep zijn in de markt, omdat zij een hogere intentie hebben om te gaan autodelen. Daarnaast is 
het vergroten van het vertrouwen in de beschikbaarheid en kwaliteit van de service ook een mogelijke 
strategie om het gebruik van autodelen te bevorderen. 

Ook het verplaatsingsgedrag heeft een invloed op de intentie om te gaan autodelen. Terwijl eerdere 
ervaringen met autogebruik positieve effecten hebben op de intentie, heeft een verleden van 
veelvuldig autogebruik een negatief effect op de intentie om te gaan autodelen. Een sterke tendens 
om verplaatsingen af te leggen met de wagen leidt namelijk tot de vorming van een ‘auto’-matisme. 
Hoe groter dit ‘auto’-matisme wordt, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat men op autodelen 
vertrouwt voor deze verplaatsingen. In tegenstelling tot wat men zou verwachten zijn eerdere actieve 
verplaatsingen (te voet of met fiets) of ritten met het openbaar vervoer geen voorspellende factor 
voor de intentie om te starten met autodelen. 

Figuur 8 vat de verschillende effecten van dit onderzoek samen. Voor meer diepgaande info kan je 
terecht op de pagina’s 50 - 56 van deze deliverable.  

 

 

 

 

 

Figuur 8: intentie om te autodelen op basis van verschillende parameters 
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Legende 

de rode lijnen duiden negatieve effecten aan op de intentie om te starten met autodelen (BI), de 
blauwe lijnen positieve effecten. De dikte van de lijn is een indicatie voor de sterkte van het effect. De 
ingegeven variabelen werden als volgt afgekort: Tendens om zich te verplaatsen met de auto (car 
based), Tendens om zich te verplaatsen met fiets of te voet (Active), Tendens om zich te verplaatsen 
met OV (Public transport), Perceptie van bruikbaarheid of Perceived Usefulness (PU), Perceptie van 
gedragscontrole of Perceived Behaviour Control (PBC), Sociale normen (SN), Persoonlijke normen (PN), 
Milieubewustzijn (EA), Vertrouwen in de kwaliteit van autodeeldiensten (trust), Gebruiksgemak (EU), 
Subjectieve gewoonte van autorijden en eerdere autogebruik (habit). 

De geobserveerde variabelen waren: Geslacht, Leeftijd (i.e. hoge leeftijd), Inkomen, Gebruik van 
autodelen in het verleden en Aanbod van autodeeldiensten in de stad waar men woont. 

 

Verschillende autodeeldiensten  

Gebruikers van free floating autodeeldiensten onderscheiden zich van andere autodelers op 
verschillende manieren (zie ook deliverables 4.1 en 4.2): 

● Minder vaak huishoudens met kinderen 
● Over het algemeen goed betaalde werknemers of studenten 
● Minder vaak autovrije huishoudens en er wordt dan ook vaker gebruik gemaakt van eigen 

wagens 
● Vaker kortere, frequente en niet-geplande ritten in de binnenstad  
● Beschouwen autodelen als een aanvulling op de privéauto in plaats van een vervanging en zijn 

niet tevreden met de beschikbaarheid van voertuigen die worden aangeboden door hun 
autodeeloperator. 

 

We zien andere trends als we kijken naar gebruikers die verschillende types van autodeeldiensten 
combineren. Deze autodelers gebruiken af en toe free floating autodelen, maar zijn daarbovenop ook 
geregistreerd bij een organisatie die roundtrip autodelen aanbiedt. Autodelers uit Italië, Zweden en 
Duitsland die verschillende services combineren bleken vaker autovrij dan unieke free floating 
gebruikers. 

 

Praktische lessen 

● Alleen het aantal exploitanten binnen steden of vlootgroottes optimaliseren is niet voldoende 
om gedragsverandering teweeg te brengen.  

● Vrouwen kunnen een doelwit zijn in de markt, omdat zij een hogere intentie hebben om te 
gaan autodelen.  

● Het vergroten van 1) de ingeschatte bruikbaarheid, 2) het vertrouwen in de beschikbaarheid 
en 3) kwaliteit van de service zijn een mogelijke strategie om het gebruik van autodelen te 
bevorderen. 
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Voor dit rapport werden surveys afgenomen bij autodelers en niet-autodelers in Vlaanderen, Duitsland 
en Italië. Het opzet van dit onderzoek was tweeledig: 

1. Enerzijds bekijken we welke gevolgen autodelen heeft voor persoonlijke (of huishoudelijke) 
keuzes en voor lange termijn mobiliteitskeuzes, zoals het bezit van een abonnement voor het 
openbaar vervoer of de vermindering van het privé-autobezit. Er werd ook geanalyseerd hoe 
deze veranderingen de gebruiksfrequentie van verschillende modi beïnvloeden.  

2. Anderzijds wordt er ook gefocust op individuele verplaatsingen. Daarbij ligt de nadruk op 
alledaagse mobiliteitsbeslissingen en hoe deze worden beïnvloed door het gebruik van 
autodelen. Het aantal ritten dat met deelauto's zou kunnen worden gemaakt werd daarom 
geschat, samen met de daarmee samenhangende gevolgen voor het milieu en de 
parkeervraag. 

 

Impact van autodelen  

Impact van autodelen op autobezit 

Uit de drie casestudy's blijkt dat, over het algemeen, autodelers gemiddeld minder vaak een auto 
bezitten dan niet-autodelers. De resultaten van Frankfurt en de Belgische casestudy bevestigen 
daarnaast dat het autobezit onder gebruikers van roundtrip autodelen veel lager is dan bij free floating 
gebruikers. Het autobezit van free floating autodelers is echter aanzienlijk lager als ze tegelijkertijd 
ook roundtrip en/of gecombineerde autodeeldiensten gebruiken. Belangrijke nuance hierbij is dat het 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Wat is de impact van autodelen op het wagenbezit en 
verplaatsingsgedrag van burgers, en wat zijn de verschillen tussen de 
diverse vormen van autodelen op dit vlak? (zie ook deliverables 4.1 en 
4.2) 

● Uitgaande van een grote doorbraak van autodelen, welk aandeel van 
het totaal aantal ritten kan dan door autodelen vervuld worden? Welke 
andere modi zullen daaronder lijden? 

Link naar deliverable 5.1 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/STARS-5.1.pdf
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moeilijk is om te beweren dat mensen minder auto’s bezitten door autodelen. Het kan immers ook 
andersom zijn: mensen die om wat voor reden dan ook besloten om minder auto's te bezitten, 
gebruiken autodelen als vervanging. Maar zelfs als autodelen niet de belangrijkste oorzaak is van 
vermindering van het autobezit, is het ongetwijfeld een van de oplossingen die het mogelijk maakt 
om met minder auto's te leven. 

 

 

Figuur 9: aantal wagens in een huishouden (inclusief bedrijfswagens) 

 

Impact van autodelen op abonnement openbaar vervoer en deelfietsen  

Over het algemeen hebben autodelers vaker een abonnement voor openbaar vervoersdiensten dan 
niet-autodelers. Er is ook een veel hoger aandeel lidmaatschap van fietsdeeldiensten onder 
autodelers, wat bewijst dat deze groep meer openstaat voor het delen van alle vervoersmiddelen, niet 
alleen van auto's. 

 

Impact van autodelen op verplaatsingsgedrag 

Autodelers gebruiken vaker actieve modi en openbaar vervoer dan niet-autodelers. We noteren ook 
verschillen in het gebruik van privé auto's tussen de verschillende vormen van autodelen: meer dan 
80% van de gebruikers van roundtrip en gecombineerde systemen gebruiken hun eigen auto (bijna) 
nooit of minder dan maandelijks; nog eens 8% rijdt minder dan eenmaal per week met een eigen auto. 
Daarentegen rijdt 44% van de gebruikers die uitsluitend zijn geregistreerd bij free floating diensten 
(bijna) dagelijks in een privéauto. In Turijn, waar enkel free floating services aanwezig zijn, waren de 
verschillen op het vlak van verplaatsingsgedrag tussen autodelers en de controlegroep van niet-
autodelers niet significant. Daarom kunnen we concluderen dat autodelen alleen niet voldoende is om 
veranderingen in het mobiliteitsgedrag teweeg te brengen, maar dat het moet worden geïntegreerd 
in een breed vervoerssysteem dat de behoefte aan een eigen auto op verschillende manieren kan 
vervangen. Lokale besturen moeten zich hier bewust van zijn. 
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Impact van free floating autodelen 

Hoewel uit analyses in dit rapport blijkt dat free floating autodelen minder positieve 
maatschappelijke gevolgen heeft dan andere vormen van autodelen, is het belangrijk op te merken 
dat deze aanbieders nieuwe doelgroepen aantrekken in vergelijking met roundtrip en peer-to-peer 
autodeeldiensten. Free floating organisaties brengen ook een iets ander aanbod van autodelen naar 
steden, afgestemd op andere soorten verplaatsingen (bijvoorbeeld een enkele rit) en staan daarom 
niet in concurrentie met roundtrip aanbieders. Aangezien het aantal gebruikers van autodelen nog 
steeds vrij klein is, kunnen free floating aanbieders een belangrijke rol spelen in het versneld vergroten 
van de opkomende markt van gedeelde mobiliteit. In die zin kan free floating autodelen beschouwd 
worden als een mogelijke toegangspoort tot de wereld van autodelen, en zo de weg effenen voor de 
overstap naar meer impactvolle vormen van autodelen. 

 

Potentieel voor free floating autodelen  

De analyse van individuele ritten in Italië laat ons toe om de maximale potentiële vraag naar mobiliteit 
te bepalen die kan worden aangetrokken door free floating autodelen. Volgens de resultaten van de 
modellen zou de potentiële vraag naar autodelen kunnen toenemen van ongeveer 1% van de huidige 
dagelijkse mobiliteitsvraag in Milaan en Turijn, tot ongeveer 10%, uitgaande van een grote doorbraak 
van autodelen. 

 

Mogelijke impact van free floating autodelen op milieu  

In het scenario van een grote doorbraak van free floating autodelen zouden broeikasgassen en 
luchtvervuiling veroorzaakt door transport dalen. Er moet echter benadrukt worden dat deze 
reducties vrij klein zijn in vergelijking met de huidige totale uitstoot van de transportsector. Zelfs met 
de voorspelde groei zal autodelen een nichemarkt blijven. Daarnaast is er ook het gevaar, zoals o.a. 
beschreven in deliverable 4.1, dat free floating autodelen huidige actieve verplaatsingen en ritten met 
openbaar vervoer vervangt, waardoor de uitstoot voor dat type verplaatsingen net toeneemt.  

 

Impact op aantal beschikbare parkeerplaatsen 

Wat het gebruik van openbare ruimte betreft, kan free floating autodelen in een scenario met een 
grote doorbraak van autodelen positieve effecten hebben op het aantal beschikbare parkeerplaatsen 
in het centrum van steden. Daarentegen zou het een negatief effect kunnen hebben op de inname van 
parkeerplaatsen in meer perifere gebieden. 
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Deze deliverable is nog niet afgerond, en dus ook nog niet publiek toegankelijk. Eens deze beschikbaar 
is verschijnt hij op onze website. 
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Nieuwe vormen van mobiliteit veranderen de mobiliteitssector. Deze deliverable gaat dieper in op de 
vraag of autodelen al dan niet een impact heeft en zal hebben op de (automobiel)industrie, en bouwt 
daarmee verder op de deliverables 3.1, 3.2 en 3.3. Er wordt dieper ingegaan op de impact op 
verkoopcijfers en op het aantal autoverplaatsingen. Tot slot wordt een projectie op de toekomst 
gemaakt, op basis van verschillende lange termijn scenario’s. 

Voor dit onderzoek wordt zowel gebruik gemaakt van kwalitatief als kwantitatief 
onderzoeksmateriaal. Dit rapport vertrekt van interviews met autodeelbedrijven, steden en 
autoproducenten en wordt aangevuld met resultaten uit het surveyonderzoek waar ook deliverable 
5.1 op is gestoeld. 

 

Impact op de automobielindustrie 

De algemene consensus onder alle geïnterviewde experts is dat de automobielindustrie de afgelopen 
jaren onder grote (financiële) druk stond. De investering in nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld 
zero-emissie en autonome voertuigen zijn veel groter dan oorspronkelijk ingeschat. Dit terwijl het 
winstmodel in de traditionele autoverkoop reeds onder druk staat. Autodelen en andere alternatieve 
mobiliteitsvormen zullen naar alle waarschijnlijkheid finaal resulteren in de commodificatie van 
autovervoer voor alle merken, met uitzondering van de luxemerken. Autogebruik i.p.v. autoverkoop 
zal met andere woorden meer economische waarde gaan creëren. Toch is de verwachting dat dit niet 
van vandaag op morgen zal gebeuren. De politieke kost van het verliezen van de automobielindustrie 
is te groot om tot een snelle maatschappelijke verandering te leiden. Overheden zijn immers sterk 
afhankelijk van de industrie, zowel direct (bv. belastingen, BTW, ...) als indirect (bv. door inkomsten 
uit sectoren die zeer sterk auto-afhankelijk zijn).  

 

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Heeft autodelen een impact op de automobielsector? 
● Welke impact heeft autodelen op de verkoopcijfers van wagens? 
● Verlaagt autodelen het aantal voertuigen dat nodig is voor dezelfde 

autoverplaatsingen? 

Link naar deliverable 6.1 

 

http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/STARS-6.1.pdf
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Op het eerste zicht lijkt autodelen een bedreiging voor de automobielsector. De realiteit is echter 
dat autofabrikanten zich in de perfecte positie bevinden om deze bedreiging te capteren en om te 
zetten in een opportuniteit. Constructeurs kunnen autodelen meenemen bij het design van een 
voertuig, aparte leasing organisaties oprichten die inzetten op autodelen of hun netwerk van 
autodealers aanspreken. In andere gevallen zijn samenwerkingen met concurrenten mogelijk of met 
nieuwe spelers (start-ups, technologiebedrijven, ...). De geïnterviewden geven aan dat de toekomst 
van autodelen zowel voordelig kan zijn voor fabrikanten als eindgebruikers. Deze laatste zullen 
efficiëntere en goedkopere opties krijgen, terwijl voor fabrikanten nieuwe opportuniteiten ontstaan.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat autodelen het aantal voertuigen op de weg zal doen afnemen. Tegelijk 
zullen het aantal gereden kilometers per voertuig omhoog gaan. De individuele autoverkoop zal dalen, 
maar grotere fleet sales en een snellere vervanging van de wagen zal nieuwe winstgevende business 
creëren.   

Tot slot, wie de auto-bestuurder van morgen ook zal zijn, experts zijn het erover eens dat de industrie 
moet anticiperen op een veranderend consumentengedrag. Het is belangrijk om proactief de 
voorkeur van de klant te gaan analyseren en begrijpen dat er meer gelijkenissen zijn tussen types van 
steden dan tussen regio’s. Daarnaast moet ook sterk rekening gehouden worden met demografische 
veranderingen en urbanisatie. Deze veranderende consumptiepatronen kunnen ervoor zorgen dat één 
op de tien verkochte wagens in 2030 een gedeelde wagen is.  
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Deze deliverable bouwt verder op eerdere STARS-deliverables en gaat dieper in op de impact van 
autodelen op het openbaar vervoer aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Daarnaast 
worden er een aantal beleidsaanbevelingen gedaan die ook terugkomen in deliverable 7.4. 

 

Relatie autodelen en openbaar vervoer 

Onder de duurzame vervoersoperatoren hebben openbaar vervoersmaatschappijen tot op heden het 
grootste klantenbestand. Het openbaar vervoer (OV) is van nature een integrator van duurzame 
mobiliteitsopties, maar het OV kan niet overal tegelijk aanwezig zijn om aan elke mobiliteitsvraag 
voldoen. In dat geval zijn autodeeldiensten complementair met het OV omdat ze de voordelen van 
autogebruik kunnen aanbieden zonder de wagen te bezitten. De duidelijke rode draad doorheen het 
rapport is dat autodelen eerder complementair is aan het OV dan concurrentie.  

Als we kijken naar de gebruikers van zowel autodelen als openbaar vervoer, dan zien we dat gebruikers 
van het OV zelden autodelers zijn (zie deliverable 4.3 en 5.1). Tegelijkertijd blijkt uit surveys wel dat 
gebruikers van verschillende vormen van autodelen vaker de trein of bus nemen en multimodale 
reizigers zijn. Binnen het klantenbestand van het OV zit dus nog heel wat potentieel voor autodelen. 
Dit biedt een mooie opportuniteit voor aanbieders van autodelen. De vraag daarbij is op welke manier 
het klantenbestand kan uitgebreid worden. Onderzoekers zien daarvoor verschillende mogelijkheden: 

● Joint ventures of zelfs samenwerkingen tussen verschillende varianten en aanbieders van 
autodelen. Het STARS-onderzoek toonde eerder al aan dat elke vorm van autodelen 
gebruikers heeft met een verschillend sociologisch profiel én met andere 
mobiliteitsbehoeften.  

In deze deliverable vind je een antwoord op onderstaande vragen: 

● Is autodelen een bedreiging voor openbaar vervoer en taxi? 
● Hoe kunnen aanbieders en steden het succes en de impact van 

autodelen verhogen?  
● Zorgt een publiek-private samenwerking voor een hogere 

bezettingsgraad bij autodelen?  

Deze deliverable is nog niet publiek toegankelijk. Eens deze beschikbaar is verschijnt hij 
op onze website. 
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● Publiek-Private Samenwerkingen (PPS): deze komen op dit moment niet zo vaak voor binnen 
de EU maar kunnen een win-win betekenen voor alle partijen. 

 

Relatie autodelen en taxi/ritdelen 

Daar waar onderzoek aantoont dat autodelen en OV vooral complementair zijn, zien we anderzijds dat 
de taxisector en autodelen wel degelijk concurrenten van elkaar kunnen zijn. Enerzijds is een 
attractieve taxi- of ritdeelservice een potentieel risico voor free floating autodelen, zoals het 
voorbeeld van Autolib in Parijs aantoont. De komst van Uber in de Franse hoofdstad betekende dat 
Autolib haar prijzen extra laag moest zetten om geen klanten (vooral hogere middenklasse) te 
verliezen. Dit wordt aanzien als één van de redenen voor het verdwijnen van Autolib. Anderzijds is het 
aantal autodeelritten in tal van Europese metropolen vandaag maar een klein deel van het totale 
aantal autoverplaatsingen. Die cijfers temperen de potentiële concurrentie tussen autodelen en taxi- 
en ritdeeldiensten enigszins. 

 

Winnaars en verliezers? 

Wanneer het gaat over het businessmodel zien we dat er tussen beide partijen (OV en autodelen) geen 
winnaars of verliezers zijn. De recente terugtrekking van ShareNow in tal van steden en het 
faillissement van Autolib in Parijs heeft vragen doen rijzen over de winstgevendheid van autodelen. 
Dit stelt zich vooral wanneer autodelen niet is ingebed in een breder pakket van mobiliteitsoplossingen 
of in de core-business van het bedrijf. Recente fusies tonen echter de consolidatie aan van de markt, 
een markt die langzaam maar zeker matuurder wordt. Het onderzoek toont dan ook aan dat de relatie 
tussen autodelen en openbaar vervoer op dit moment geen winnaars of verliezers oplevert. 

 

MaaS  

Dit onderzoek eindigt met met de rol van MaaS in de relatie tussen OV en autodelen. Via MaaS kunnen 
tal van autodeelinitiatieven op één platform geplaatst worden omdat het OV nooit kan voldoen aan 
de wensen van alle burgers. In het onderzoek worden praktijkvoorbeelden aangehaald zoals die van 
SNCF, DB en De Lijn die een geïntegreerde mobiliteitsoplossing trachten aan te bieden aan hun 
klanten. Hun actieve rol in autodelen kan gezien worden als een uitbreiding van hun core business. Ze 
gaan daarbij op zoek naar hybride en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen. Effectieve PPS’en zijn 
daarbij mogelijk en zorgen met name op het platteland tot een betere dienstverlening.   
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Download de beleidsaanbevellingen in pdf 

 

https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2020/04/STARS-Policy-Brief.pdf
https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2020/04/STARS-Policy-Brief.pdf

