WHITEPAPER:

Hoe start je succesvol met
deelmobiliteit?
Hoe je deelmobiliteit inricht, is voor iedereen anders. Locaties, organisaties
en mensen verschillen nu eenmaal. Deze whitepaper gaat je helpen om een
beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, de do’s en dont’s, en worden de
bouwstenen aangereikt om te komen tot een succesvol deelmobiliteitproject
op de locatie. Enjoy the ride!
Mobeazy, juni 2019

Mobeazy. Slim, goedkoop én flexibel
in carsharing
De deeleconomie wordt steeds meer
omarmd. We gaan van bezit naar gedeeld
gebruik. En dat is logisch als we kiezen voor
een gezonde en prettige leefomgeving. Om
dat te bereiken doet iedereen mee.
We gaan voor groener, maar vooral ook voor
slimmer. Tegelijk wonen steeds meer mensen
in een stedelijke omgeving. De toch al beperkte
ruimte wordt zo nog krapper. Om die redenen
werken veel beleidsmakers aan de vormgeving
van Smart Cities. Hierbij kijken veel partijen hoe
ze de mobiliteit rondom hun locatie beter
kunnen inrichten. Een discussie die zowel
ruimtelijke, financiële, duurzame als
bereikbaarheidsmotieven kent. De tijd van
afwachten is nu écht voorbij.

UNIEKE LOCATIES
Er komt veel kijken bij het succesvol
implementeren van deelmobiliteit op locatie.
Met dit whitepaper wil Mobeazy organisaties
helpen om zich te oriënteren op de
mogelijkheden die deelmobiliteit biedt om
hun doelstellingen te realiseren. Er is geen
standaard. Telkens weer blijkt dat locaties
unieke kenmerken hebben qua omgeving,
voorzieningen, functies en doelgroepen. Wij
gaan voor een mobiliteitsoplossing die werkt en
die aansluit bij jouw specifieke wensen en
eisen. Voor nu en in de toekomst.

TOEGANG VIA JE MOBIEL
Mobeazy gelooft in deelauto’s en -fietsen die
optimaal benut worden, en die parkeerruimte
en mobiliteitskosten besparen. Voor tal van
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communities zijn die via een Mobeazy-app te
vinden. Reserveren, betalen, openen en sluiten
kan voortaan vanaf je mobiel en het mooie is
dat je bij ons alleen betaalt voor het gebruik.
Per uur, inclusief kilometers, brandstof en
verzekering. En zonder borg, inschrijfgeld of
abonnement. Dat is dus drempelloos instappen
en wegwezen!

SCHAALBAARHEID
Bij elke locatie gaan we uit van een afgesproken
minimumaantal aanwezige auto’s. Blijkt de
realiteit anders dan, schalen op - of af, op basis
van de bezettingsgraad van de auto’s, waardoor
de beschikbare capaciteit optimaal kan worden
benut.

Waarom car sharing?
Auto’s staan gemiddeld 90% van de tijd stil.
En dat terwijl de maandelijkse kosten voor
een eigen auto, op de kosten voor een woning
na, de hoogste kostenpost zijn voor een
consument. Zeker jongere generaties realiseren
zich dit en geven hun geld liever aan andere
zaken uit.

MOBILITEITSMIX
Toch zijn er nog legio consumenten die
vasthouden aan bezit. Eén deelauto op locatie
kan echter tot wel dertien auto’s vervangen. Een
interessante gedachte, vooral nu de ruimte
rondom locaties, en zeker in een stedelijke
omgeving, steeds schaarser en kostbaarder
wordt. Een bijkomend gegeven is dat autodelers
minder kilometers maken. Ze maken bewustere

keuzes in de mobiliteitsmix die ze het liefst
gebruiken om van A naar B te komen.

LEASE OF SHARE?
Is het delen van auto’s en fietsen dan voor
iedereen de beste oplossing? Nee, zeker niet.
Voor de salesmanager die elke dag op pad is
naar relaties is en blijft de leaseauto voorlopig
de beste oplossing. Maar voor iedereen die
onregelmatig behoefte heeft aan mobiliteit is
het goedkoper, gezonder en slimmer om met
de fiets of het openbaar vervoer naar het werk
te komen en, wanneer dat nodig is, gebruik te
maken van een deelauto.

STARTKLARE OPLOSSING
In de praktijk zien we dat het krijgen van een
‘auto van de zaak’ vaak niets te maken heeft
met noodzaak. Het is eerder ‘status’ of ‘omdat
we het altijd al zo hebben gedaan’. Maar
Einstein zei al: “Als we blijven doen, wat we
deden, krijgen we wat we kregen.” Het is nu of
nooit om het anders te doen. Dat is goed voor
ons milieu, de leefomgeving en ieders
portemonnee. Mobeazy heeft de oplossing,
de kennis én ervaring om startklare zakelijke
deelauto-projecten op locatie als een service te
faciliteren. Slimmere keuzes zijn er niet. Dit
whitepaper gaat je helpen om een beter
inzicht te krijgen in de mogelijkheden, de do’s
en dont’s.

Voor wie is deelmobiliteit
interessant?
Deelmobiliteit is vaak succesvol in
dichtbebouwde gebieden met een hoge
parkeerdruk en een ruim palet aan openbaar
vervoersopties. Hier kiezen gebruikers bewust
voor de mobiliteit die op dat moment bij hun
behoefte past, zonder de vaste lasten van een

eigen auto. Zo draagt Mobeazy bij aan een
efficiënter gebruik van wagenparken en aan
CO2-reductie.
We bieden voor tal van doelgroepen voordelen
op maat:
• Voor projectontwikkelaars kan de inzet
van deelauto’s het verschil maken of een
project wel of niet gerealiseerd kan worden.
Groen is goed, tijd is geld. De lagere
parkeernorm en het contante voordeel van
ruimtebesparing zijn directe en concrete
voordelen.
• Voor beheerders van verzamelgebouwen
of bedrijventerreinen met veel
verschillende kleinere bedrijven
die gebruikers een aantrekkelijke
huurpropositie willen bieden.
• Voor werkgevers van (middel)grote MKB
bedrijven en bij corporates kelderen
kosten van hun fleet fors door efficiency en
flexibilisering.
• Voor gemeentes die hun steden willen
verschonen, verstillen of die parkeer- en
fileleed willen terugdringen, biedt autodelen
een uitweg.
• Voor partijen als NS, parkeergarages, hubs
en andere beheerders van ‘openbare
ruimte’ en voorzieningen met veel
reguleerbare traffic kan er veel, zo niet
alles.
Voor alle bovenstaande partijen geldt dat ze een
oplossing zoeken, die glashelder is over de
kosten. Geen verrassingen achteraf.
Betrouwbaarheid is alles. Mobeazy heeft om die
reden investeerders die zowel de levering van
de auto’s, de fietsen, hard- en sofware als de
continuïteit van de organisatie borgen.
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Welke vormen zijn er?
Grofweg onderscheiden we twee vormen van car sharing:
Bij het particulier autodelen huur je een deelauto van een ander of
stel je je eigen auto beschikbaar. Dit onderling autodelen wordt ook
wel Peer2Peer genoemd. Dit verschilt weer van traditionele
autoverhuur, van (short)leasen, van taxidiensten en van
carpoolen.
Bij het zakelijk autodelen huur of gebruik je als bedrijf of consument
een deelauto van een bedrijf. In dit segment biedt Mobeazy de meest
flexibele, complete en gebruiksvriendelijke location based oplossingen.
Los van deze vormen kennen we ook free-floating. Bij deze manier van
autodelen, kan de auto overal in een stad of gebied worden achtergelaten
en weer met de smartphone worden gevonden door de volgende gebruiker.

Do’s & Dont’s
Do’s
1. Bepaal waarom je wilt starten en wat
het je kan opleveren
2. Inventariseren behoefte en
commitment bij deelnemers
3. Creëer tijdig draagvlak binnen
community
4. Communiceer op locatie en creëer
vaste herkenbare plekken
5. Communiceer waarom je gaat starten,
wanneer en voor hoe lang
6. Wijs een ambassadeur of projectleider
per locatie laan
7. Start met een pilotgroep-periode
8. Zorg dat je flexibel kunt op- en
afschalen van auto’s fietsen
9. Pas mobiliteitsbeleid aan
(leaseauto’s, declaratie reiskosten,
mobiliteitsbudget)
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Dont’s
1. (Te lang) gratis aanbieden van
diensten
2. Beginnen met lage prijzen en daarna
prijs verhogen
3. Te veel auto’s of fietsen in een keer
neerzetten
4. Gewoon auto’s neerzetten en wel zien
of er bezetting komt
5. Geen parkeerplaatsen regelen
6. Geen spelregels afspreken voor
gebruik
7. Afhankelijk zijn van subsidie
8. Starten en heel snel weer stoppen

Hoe start ik succesvol een
deelmobiliteithub op mijn locatie?
Hoe je deelmobiliteit inricht, is voor iedereen
anders. Locaties, organisaties en mensen
verschillen nu eenmaal. Speciaal voor dat doel
is er de Mobility Canvas®. Deze is geïnspireerd
op bouwstenen van het Business Model Canvas
van Osterwalder, die de basis heeft gelegd voor
vele organisaties of businesscases. Ook die van
Mobeazy. Met heldere bouwstenen helpt de
Mobility Canvas je om alle ideeën te ordenen
om zo uiteindelijk tot actie over te kunnen gaan.
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Deelmobiliteit Mobility Canvas®
WAT KAN DEELMOBILTEIT ONZE LOCATIE OPLEVEREN?
Zeg in één pakkende zin waarom je op jullie locatie moeten starten met deelauto’s/fietsen

PAINS & GAINS

DOELGROEPEN

Welke problemen lost een deelmobiliteithub op?
•
Financieel, sociaal, duurzaamheid, ruimte, etc.
Welke voordelen levert dit op?

Voor wie?
•
Kopers, huurders of medewerkers, gebruikers, gasten, etc.
•
Bedrijven(terrein), appartementgebouw(en), flexoffice,
bewoners appartementgebouw (koop of huur), etc.

BEHOEFTE-INVENTARISATIE

Initiatienemer/organisatie:
•
Vastgoedontwikkelaar, belegger, beheerder, VVE,
gemeente, bedrijf, etc.

Voor wie? Hoe vaak? Wanneer? Hoe ver? Hoe lang?
Aantal auto of fietsen, minimaal of maximaal
Type brandstof, klasse, categorie, kleur, looptijd, etc.

DEELMOBILITEIT PARTNER
Wie levert wat?
•
Leveranciers: auto, fietsen, deelplatform, oplaadpaal,
parkeerplaats, toegang, (parkeer)vergunning, etc.

INVESTERING EN FINANCIERING
Kosten auto:
•
Aanschaf/lease,onderhoud, banden, verzekering, belasting,
schoonmaak, etc.
Kosten op locatie:
•
Parkeren, belettering, laadpaal, etc.
Kosten deelfunctionaliteit:
•
Advies, pilot, hardware, software montage abonnement,
etc.

Eerst breng je met de Mobility Canvas®
jouw huidige behoefte en ambitie rondom
deelmobiliteit op je locatie in beeld. De basis is:
waarom willen we starten met deelmobiliteit?
Hoe belangrijk vinden we betaalbaarheid,
beschikbaarheid en betrouwbaarheid? En, wat
levert het ons op en wat moeten we doen om
het allemaal geregeld te krijgen?
Met de bekende Post-It’s ga je aan de slag
met de Mobility Canvas®. Het is een handig
geraamte voor een interne sessie met
alle beslissers en betrokkenen rond (deel)
mobiliteit. Alle elementen rondom worden
door de tool in kaart gebracht tot het hele
plaatje klopt. Resultaat? Jouw gespecificeerde
organisatievraag naar deelmobiliteit!
Uiteraard heeft Mobeazy veel ervaring met
het in goede banen leiden en coachen van
deze processen. Weet één ding: als wij mogen
adviseren én accelereren is je bestemming
sneller bereikt. Maar doe niets overhaast. Enjoy
the ride!

LOCATIE
Wat zijn de eigenschappen van de locatie?
•
Parkeren: aantal, afstand, toegang, prijs of eigen terrein,
exclusief beschikbaar, etc.
•
Afstand openbaar vervoer > 500 meter
•
Laadpaal (vermogen. afstand meterkast, exclusief)
•
Totaal aantal: woningen, bedrijven, bewoners,
medewerkers (groeiend, dalend, stabiel), etc.
•
Gebruik locatie: werk, winkel, of wooncombinatie, etc.
•
Community, organisatie of beheerder, etc.

PRODUCT EN COMMUNICATIE
Waarin moet autodelen voorzien?
•
Reserveringsplatform, app of card
•
Auto’s, fietsen, scooters of andere (OV-)diensten
•
Beschikbaarheid 24/7
•
Support diensten: wassen/chaffeur/backoffice
•
Location based of free floating
•
Garantie beschikbaarheid
•
Op- afschaalbaarheid aantal auto’s
•
Contractperiode
•
Proefplaatsing
Communicatiekanalen naar deelnemers?
•
Buurtapp,
•
Internetplatform
•
Facebook
•
Nieuwsbrief
•
Centraal ontmoetingspunt

PLANNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peilen draagvlak
Start communicatie
Inventariseren
Selectie leverancier auto, deelsysteem of platform
Start pilot of proef
Gewenste startdatum of fasering
Bestellen auto’s
Laadpalen en parkeerplekken
Auto’s bestellen
Aanmelden gebruikers
Financiering
Aanvraag subsidie

KOSTEN EN BATEN
PRICINGMODEL
•
•

Abonnement, pay-per use of strippenkaart, etc.
Prijs per tijdseenheid, prijs per km, brandstof, verzekering,
eigen risico of afkoop, etc.

Financiering
•
Collectief vanuit servicekosten of individueel
•
Bijdrage ontwikkelaar of vastgoedeigenaar
•
Subsidie, eigen vermogen, lening
•
Etc.

Wat zijn de huidige kosten van (deel)mobiliteit?
•
Maandelijkse kosten voor 1e, 2e en 3e auto (zie www.nibud.
nl/consumenten/wat-kost-een-auto)
•
Kosten parkeerplaats, schoonmaak, vervangend vervoer,
etc.
•
Administratie (km’s, declaraties, sleuteloverdracht,
verkeersboetes, schades, etc.)

produced by: Mobeazy Flexible Carsharing, Ronald Bolderman
designed by: Addictions & Bram Peulers
www.mobeazy.nl

Wat kost een eigen
auto en wat kost
Mobeazy?
Voor wie dit uitrekent is het
helder. Mobeazy wint.
www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-een-auto
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Checklist deelmobiliteit
Is er een wens om te besparen of bij te dragen aan beter milieu?
Is een concrete vraag bij gebruikers of medewerkers aan flexibel
vervoer?
Wil ik meer tijd, ruimte en gemak in mijn mobiliteit of beheer van
mijn wagenpark?
Wil ik het als een service aanbieden aan de gebruikers van mijn pand?
Zijn er minimaal 20-30 mensen die van een deelauto gebruik
gaan maken?
Is er ruimte voor een eigen parkeerplaats en/of laadpaal?
Zijn er OV-alternatieven (halte voor bus, trein, metro) nabij?
Is het een locatie in een stedelijke omgeving?
Is er sprake van een tekort aan parkeerplaatsen?
Is er sprake van betaald parkeren?
Gaat het om een vaste zakelijke locatie?
Is er sprake van een community met een eigen organisatie
(VVE, Flexoffice concept, bedrijvenvereniging)?
Heeft u een wagenpark en heeft u een of meer poolauto’s?

Vul bij minimaal 4 ja’s de Deelmobiliteitcanvas in
en bel ons gerust om eens verder te praten.
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Slim op weg met Mobeazy
Wil je meer weten over de mogelijkheden van het
inzetten van deelmobiliteit op jullie locatie? Neem dan
contact met ons op. We vertellen je graag meer over
de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

MOBEAZY
Kayersdijk 150
7332 AW Apeldoorn
+31 (0)88 525 1990
www.mobeazy.nl
info@mobeazy.nl

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Video’s

Algemene video Mobeazy

Video Mobeazy/Rabobank
& Sustainable pay per use
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