
EV DEELMOBILITEIT GELDERLAND

…de weg naar succes



▪ Wees realistisch in de effecten en doelen. Maak 

onderscheid tussen lange termijn en korte termijn.

▪ Hoe kunnen we op korte termijn zo veel mogelijk 

impact maken op mensen in de positieve zin van 

het woord.

Welk handelingsperspectief 

heeft Provincie Gelderland 

om samen met haar 

stakeholders x deelauto’s op 

de straat te zetten?

Onderzoeksvraag

Wat is er nodig om 

deelmobiliteit tot een succes 

te maken in Gelderland?

Centrale vraag



Onderzoek vanuit 6 verschillende perspectieven



OVERHEIDSDOELEN EN 

GEBRUIKERSWENSEN SLUITEN 

NIET EVEN GOED OP ELKAAR AAN. 

Deelauto’s worden vaak geframed als interventie 

voor duurzaamheidsbeleid, bereikbaarheidsbeleid 

of bestrijding van mobiliteitsarmoede. 

Bevindingen (1)



Bevindingen (2)

GEBRUIKERSERVARING NIET OPTIMAAL 

OP BELANGRIJKE PUNTEN. 



DEELAUTO ≠ AUTO

▪ Producten ontwikkelen zich op een evolutionaire manier (1)

▪ Auto’s zijn een product en hebben een volwassen stadium bereikt

▪ Deelauto’s zijn een dienst. Die staat nog in de kinderschoenen

▪ Onderken dat deelauto’s als dienst nog volop in ontwikkeling zijn. Daarbij horen 

aspecten die niet passen bij uitontwikkelde producten. Dus volop inzetten op 

bekendheid, ervaring opdoen, verbetering van betrouwbaarheid en gebruiksgemak

1: Eger, A.O. and Drukker, J.W. (2012) ‘Evolutionary product development as a design tool’, J. Design 

Research, Vol. 10, No. 3, pp.141–154.

Bevindingen (3)



▪ Concurreer niet op kosten.

▪ Zet maximaal in op het genereren van bekendheid.

▪ Bepaal wie belang heeft bij een elektrische deelauto. Zoek 
ook verdienmodellen buiten de deelauto.

▪ Zie deelauto’s als een dienst die nog in de kinderschoenen 
staat

▪ Blijf weg van een kneuterig imago.

▪ Maak de deelauto begeerlijk en zorg voor net voldoende 
schaarste.

▪ Maak de deelauto exclusief.

Tips



AANBEVELINGEN

Korte termijn 

1. Creëer maximale impact door focus 

op bekendheid, zichtbaarheid, en 

positieve voordelen

2. Focus op ruraal, gemeenschappen 

en lokale trots

3. Subsidieer gebruik. Gebruik een 

competitie-element

Lange termijn 

1. Bouw roadmap voor de toekomst, 

gekoppeld aan andere 

beleidsterreinen (energie, mobiliteit) 

2. Koppel initiatieven en ontwikkel 

infrastructuur. Verzorg de 

randvoorwaarden voor een 

volwassen markt.

3. Waarborg positie in MaaS en 

optimale gebruikerservaring



DEELAUTO ALS KUNSTOBJECT

DEELAUTO ALS ELECTRICITEITSHUISJE

DEELAUTO ALS INCLUSIE-MOBIEL

DEELAUTO ALS COMPETITIE ELEMENT

DEELAUTO ALS LOKALE TROTS

DEELAUTO ALS SOCIALE VERBINDER 



Roadmap

Aanjagen
Focus op bekendheid, 

zichtbaarheid en 

positieve voordelen

Duidelijk standpunt en ondersteuning 

vanuit overheid (provincie / lokaal) om 

deelconcept te promoten: top-down 

blijven zenden + zichtbaarheid, 

ambassadeurs van dat standpunt. 

Community bouwen.

Ontwikkelen
Focus op koppelen 

initiatieven

Neem als overheid een 

daadkrachtige rol van benodigde 

systeem / infrastructuur. 

Ontwikkel een wederkerig model 

voor gebruikers aanbieders en 

overheden. Bewaak link naar 

landelijke platforms.

Activeren
Optimale gebruikerservaring 

en positie in MaaS

Zorg voor goede samenwerking met en 

tussen partijen en gebruikers. Deelauto 

systeem als onderdeel van OV 

waarborgt een optimale geïntegreerde 

gebruikerservaring.
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Per thema de stakeholders samenbrengen en plan maken.

Deelauto als kunstobject
▪ Wat is daarvoor nodig?

▪ Rol voor lokale kunstenaars?

Deelauto als sociale verbinder - verbinden met lokale gemeenschap en lokale trots

▪ Wat zijn de (samenwerkings-) mogelijkheden voor deelauto’s met lokale beheerders / ‘eigenaarschap’ door:

▪ sportverenigingen (Koepelorganisaties en lokale verenigingen)?

▪ lokale supermarkten (Spar, Coop, Jumbo, Plus, etc)?

Deelauto als inclusie-mobiel
Welke rol kunnen lokale beheerders / ‘eigenaren’ spelen in het aanbieden van inclusieve mobiliteit (deelauto in aanvulling op het 

beperkte OV aanbod)?

Deelauto als competitie- element
▪ Wat zijn de mogelijkheden om het gebruik te stimuleren, via het introduceren van een competitie element

▪ binnen lokale gemeenschap

▪ tussen lokale gemeenschappen

▪ Hoe kunnen we lokale ondernemingen hiermee helpen?

Volgende stap – thema’s korte termijn



EV-Deelauto als elektriciteitshuisje
▪ Oriëntatie op voorbeelden en resultaten elders in NL (Utrecht)

▪ Mogelijkheden voor samenwerking met lokale energie-initiatieven in Gelderse dorpen?

▪ Wat betekent het voor de gebruiker?

▪ Wat betekent het voor de infrastructuur?

▪ Welke voordelen/nadelen voor stakeholders?

MaaS en gebruikers
▪ Op welke wijze kan aansluiting bij MaaS initiatieven leiden tot groei EV deelmobiliteit?

▪ Aansluiten bij onderzoek in de gemeente Noordoostpolder. In de gemeente Noordoostpolder loopt een onderzoek onder bewoners naar de kansen voor 

MaaS in landelijk gebied. Dit is een uitvloeisel van het Flevoland Mobility Lab 2019 van provincie Flevoland. Hoe kunnen de inzichten uit dit onderzoek 

betrokken worden in de verdere keuzes in Gelderland?

Roadmap EV-Deelmobiliteit voor de toekomst
Uitwerking toekomst EV deelmobiliteit gekoppeld aan energie, mobiliteitssystemen en inclusie

Randvoorwaarden EV-Deelmobiliteit
▪ Welke randvoorwaarden gelden voor stabiele groei van EV Deelmobiliteit tav:?

▪ Infrastructuur voor laden en parkeren,

▪ wet en regelgeving,

▪ aansluiting bij vervoerssysteem,

▪ publieksinformatie,

▪ verzekering,

▪ fiscale consequenties in combinatie met lease,

▪ afstemming tussen overheden, etc.

Volgende stap – thema’s midden-/lange termijn


