
In de komende jaren zal Utrecht sterk groeien, met name bin-
nen de bestaande stad. Om aan deze groeiopgave te kunnen 
voldoen, zijn ook andere vormen van mobiliteit nodig. Bovend-
ien groeit de noodzaak voor een duurzamer vervoerspatroon, 
vanwege problemen als klimaatverandering. Deelauto’s zoud-
en een gedeelte van de oplossingen kunnen zijn, maar om 
effectief te kunnen inzetten op deelauto’s, is meer informatie 
nodig over het gebruik ervan. 

Het doel van dit onderzoek was daarom om meer inzicht te 
krijgen in de woonomgeving en sociaal-demografische ken-
merken van de gebruikers en niet-gebruikers van deelauto’s in 
de gemeente Utrecht en hun reisgedrag met en zonder dee-
lauto. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt:
In hoeverre is het gebruik van deelauto’s door inwoners van 
Utrecht gerelateerd aan residentiële locatie, sociaal-de-
mografische kenmerken en reisgedrag met andere vervoer-
swijzen?
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Samenvatting
Introductie 

De komende jaren zal het inwonertal van Utrecht sterk groeien, met name binnen de bestaande 

stad. Om aan deze groeiopgave te kunnen voldoen, wordt in hoge dichtheden gebouwd met lage 

parkeernormen. Daarnaast groeit de noodzaak voor een duurzaam vervoerspatroon, vanwege problemen 

als klimaatverandering. Deelauto’s zouden een gedeelte van de oplossing kunnen zijn, maar om effectief 

te kunnen inzetten op deelauto’s, is meer informatie nodig over het gebruik ervan. De hoofdvraag van dit 

onderzoek luidde daarom als volgt:

In hoeverre is het gebruik van deelauto’s door inwoners van Utrecht gerelateerd aan woonomgeving, sociaal-

demografische kenmerken en reisgedrag met andere vervoermiddelen?

Methode 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd, met verschillende 

methoden van dataverzameling. Als eerste is een enquête afgenomen onder 2412 leden van het 

bewonerspanel van de gemeente Utrecht. Een vergelijkbare enquête is afgenomen onder 385 autodelers. 

Daarnaast hebben vier belangrijke deelauto-aanbieders in Utrecht gebruiksdata op ritniveau van alle ritten 

van hun deelauto’s in 2017 gedeeld. Met deze data zijn verschillende statistische analyses gedaan, waaronder 

een logistische regressie, principale componenten analyse en verschillende chi-kwadraattoetsen. 

Resultaten en conclusies 

Uit de resultaten blijkt dat in de gemeente Utrecht meer dan 1,7 procent van de inwoners lid is van een 

deelauto-organisatie, maar het blijft onduidelijk hoeveel meer. Duidelijk is wel dat dit een hoger percentage 

is dan gemiddeld in Nederland. Autodelers zijn vaak hoog opgeleid en hebben relatief vaak een leeftijd 

tussen de 35 en 54 jaar. Het is verrassend dat relatief veel mensen met kinderen een deelauto gebruiken. 

Autodelers wonen over het algemeen in buurten met een hogere stedelijkheidsgraad en dichter bij 

voorzieningen dan niet-autodelers. De attitudes t.o.v. andere vervoermiddelen blijken nog belangrijker dan de 

sociaal-demografische kenmerken en woonomgeving van de respondenten. Autodelers hebben vaker een 

positieve houding t.o.v. het openbaar vervoer en fietsen en lopen dan niet-autodelers. Er lijkt sprake te zijn van 

residentiële zelfselectie: de mensen met voorkeuren voor actief transport en openbaar vervoer zijn in buurten 

gaan wonen waar ze deze voorkeuren kunnen uitoefenen. De mensen met deze voorkeuren lijken ook vaker 

aan autodelen te doen.

Deelauto’s worden meestal slechts enkele keren per jaar gebruikt en vormen vrijwel nooit het 

hoofdvervoermiddel van een gebruiker. Deelautogebruikers lijken meer bewust te zijn van het gebruik van een 

auto en maken waar mogelijk gebruik van alternatieve vervoerswijzen. Er is weinig verschil in het reisgedrag 

met een deelauto tussen mensen met verschillende sociaal-demografische kenmerken of woonomgeving. 

In de verschillende wijken worden overal ongeveer evenveel ritten per gebruiker gemaakt van ongeveer 

dezelfde duur en afstand.  Autodelers maken vaker gebruik van de (elektrische) fiets en de trein dan niet-

autodelers. Het aantal auto’s in het huishouden van autodelers is op dit moment lager dan vóórdat begonnen 

werd met autodelen.
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Introductie

1  Introductie

De deeleconomie is in opkomst. Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat ze 

bepaalde spullen niet nodig hebben, als ze deze kunnen lenen. Ze hebben geen boormachine 

nodig, maar een gat in de muur. Ook autodelen is daarmee in opkomst. Individuen worden daarbij 

lid van een organisatie die een vloot auto’s onderhoudt. Ze kunnen nu op korte termijn een auto 

gebruiken en betalen iedere keer dat ze een auto huren. In het voorjaar van 2017 was het aantal 

deelauto’s in Nederland gestegen naar ruim dertigduizend, dat is een groei van 23 procent ten 

opzichte van 2016 (CROW-KpVV, 2017). Dit aantal bestaat uit verschillende typen deelauto’s. Peer-

to-peer deelauto’s zijn eigendom van particulieren die hun auto verhuren via een platform. Het 

platform regelt hierbij de juridische en administratieve zaken. Hoewel verreweg het grootste deel 

van de Nederlandse deelauto’s uit peer-to-peer deelauto’s bestaat, worden deze auto’s minder 

vaak uitgeleend dan de business-to-consumer deelauto’s. Bij het klassieke autodelen zijn de auto’s 

eigendom van het bedrijf en geparkeerd op een vaste standplaats. Gebruikers moeten de auto 

iedere keer weer terug brengen naar deze standplaats. Bij het zogenaamde ‘one way’ autodelen, 

kun je de auto ook alleen voor een enkele reis gebruiken en op een andere plaats parkeren dan je 

hem hebt opgehaald (CROW-KpVV, 2017). 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelauto’s kunnen zorgen voor een duurzamer 

mobiliteitspatroon. Autodelers bezitten minder vaak een auto en leggen minder kilometers af met 

de auto. Bovendien maken autodelers ook meer gebruik van het openbaar vervoer en wandelen 

en fietsen ze meer (Shaheen, Sperling, & Wagener, 1999; Nobis, 2006; Shaheen & Cohen, 2013). 

Naast het onderzoek naar de effecten van autodelen, is er al veel onderzoek gedaan naar de 

persoonskenmerken van gebruikers van deelauto’s. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan 

naar de woonomgeving van autodelers. Uit de literatuur blijkt dat er wel een relatie kan zijn tussen 

kenmerken van de woonomgeving en reisgedrag met andere modaliteiten, maar voor autodelen is 

nog weinig onderzoek gedaan naar deze relatie. Om te kunnen begrijpen waar autodelen succesvol 

is en autodelen nog verder te kunnen stimuleren is dit wel van belang. 

Bovendien is er nog weinig onderzoek gedaan in de Nederlandse context. De huidige literatuur 

die gebaseerd is op bijvoorbeeld onderzoek in Duitsland of de Verenigde Staten zal niet altijd 

van toepassing zijn. De Nederlandse mobiliteitssituatie is soms erg anders, fietsen is bijvoorbeeld 

gangbaarder in Nederland.  

De gemeente Utrecht ziet veel in autodelen. De stad groeit tot 2040 met meer dan 100.000 

inwoners en deze groei zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit. De gemeente zou 

onder andere graag de parkeerdruk in de stad verlagen met behulp van autodelen.
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In 2014 waren er al bijna duizend deelauto’s in de gemeente Utrecht (CROW-KpVV, 2014), in 2017 

was het aantal zelfs gegroeid tot ruim 2500 deelauto’s (CROW-KpVV, 2017). Het is alleen momenteel 

onbekend hoeveel mensen gebruik maken van deze auto’s en hoe vaak zij dat doen. Ook weet 

de gemeente niet wie dit zijn en waarom ze gekozen hebben voor autodelen. Om autodelen te 

stimuleren, is het belangrijk om inzicht te krijgen in deze factoren. 

Daarnaast gaat de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS)  ook steeds sneller en heeft 

autodelen hier een sterke relatie mee. Bij MaaS kopen reizigers mobiliteit in plaats van een 

vervoermiddel. Zo kunnen gebruikers met behulp van één app op maat gemaakt reisadvies krijgen 

met verschillende modaliteiten, de reis plannen en eventueel vervoermiddelen reserveren en 

tickets kopen. In de twee Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wordt in 2019 gestart 

met een pilot voor MaaS. Deelauto’s vormen een belangrijk onderdeel van MaaS en dit onderzoek 

kan bijdragen aan het maken van keuzes om de MaaS pilot zo succesvol mogelijk te maken.  

Het doel  van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het gebruik van deelauto’s in de 

gemeente Utrecht, de woonomgeving en sociaal-demografische kenmerken van autodelers en hun 

reisgedrag met en zonder deelauto. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt:

In hoeverre is het gebruik van deelauto’s door inwoners van Utrecht gerelateerd aan 

de woonomgeving, sociaal-demografische kenmerken en reisgedrag met andere 

vervoermiddelen?

Om deze vraag te beantwoorden, zullen eerst de volgende deelvragen beantwoord worden:

1. In hoeverre zijn sociaal-demografische kenmerken en kenmerken van de woonomgeving 

gerelateerd aan lidmaatschap van een deelauto-organisatie in Utrecht?

2. Op welke manier worden de deelauto’s in de gemeente Utrecht gebruikt?

3. In hoeverre zijn sociaal-demografische kenmerken en kenmerken van de woonomgeving 

gerelateerd aan reisgedrag met een deelauto?

4. In hoeverre is reisgedrag met een deelauto gerelateerd aan reisgedrag met andere 

vervoermiddelen?

5. In hoeverre is reisgedrag met een deelauto gerelateerd aan autobezit?
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2 Theoretisch kader

Er zijn al verschillende onderzoeken geweest naar autodelen die van belang zijn voor dit onderzoek. 

In dit theoretisch kader zal als eerste worden toegelicht wat tot nu toe ontdekt is over de 

persoonskenmerken van deelautogebruikers. Daarna wordt verder ingegaan op de motieven om te 

gaan autodelen en welke relatie er is met het reisgedrag met andere vervoermiddelen. Vervolgens 

wordt beschreven welke rol de woonomgeving kan spelen bij het autodelen en waarom attitudes 

ten opzichte van vervoermiddelen hierbij van belang zijn. Ten slotte worden deze verschillende 

kenmerken samengevat in een conceptueel model, wat de leidraad is voor de rest van dit 

onderzoek.

2.1 Persoonskenmerken van gebruikers van deelauto’s
Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar de persoonskenmerken van autodelers, maar dit 

onderzoek is niet altijd éénduidig. In deze paragraaf worden geslacht, leeftijd, samenstelling van 

het huishouden, inkomen en opleidingsniveau van autodelers besproken.  

Geslacht
Volgens Nobis (2006) is het iets waarschijnlijker dat vrouwen potentiële klanten zijn voor 

autodeelservices. Ook Jorritsma, Harms en Berveling (2015) valt het op dat vrouwen vaker 

overwegen om te gaan autodelen dan mannen. Aan de andere kant vinden zij dat in de praktijk 

meer mannen autodelen dan vrouwen. Tussen de verschillende vormen van autodelen zijn hierbij 

wel verschillen. Klassieke autodelers zijn iets vaker man, terwijl peer-to-peerautodelers iets vaker 

vrouw zijn (Jorritsma et al. 2015). 

Leeftijd
Jorritsma et al. (2015) beschrijven dat driekwart van de Nederlandse autodelers een leeftijd heeft 

tussen de 30 en 60 jaar. Vooral 30- tot 40-jarigen maken gebruik van een deelauto. Maar ook 

jongere mensen vormen een belangrijke gebruikersgroep (Jorritsma et al., 2015). Verschillende 

onderzoeken onderschrijven dit. Efthymiou, Antoniou en Waddell (2013) en Nobis (2006) 

beschrijven bijvoorbeeld dat mensen die jonger zijn dan 25 jaar meer geneigd zijn om te gaan 

autodelen. Mensen met een leeftijd tussen de 26 en 35 zijn gemiddeld niet erg geneigd om te 

gaan autodelen, maar toch is er wel een aantal dat aan autodelen doet. In deze levensfase wordt 

een groot aantal beslissingen genomen die ook de toekomstige mobiliteit beïnvloeden, zoals 

waar te wonen en werken. Oudere mensen hebben vaak al veel van die beslissingen genomen en 

staan daarom minder open voor alternatieve vervoerswijzen. Volgens de ‘trechterthesis’ worden 
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mobiliteitsroutines sterker wanneer je ouder wordt. Wanneer de huidige autodelers ouder worden, 

zou de leeftijdsverdeling meer gelijker kunnen worden (Nobis, 2006). 

Ten slotte valt op dat jongere mensen vaker gebruik maken van peer-to-peerdeelauto’s ten 

opzichte van het klassieke autodelen (Jorritsma et al., 2015).

Samenstelling van het huishouden
Volgens Jorritsma et al. (2015) is autodelen vooral populair onder alleenstaanden en koppels met 

jonge kinderen.  De meeste andere onderzoeken (Nobis, 2006; Efthymiou et al., 2013) hebben de 

samenstelling van het huishouden niet meegenomen in hun onderzoeken.  Efthymiou & Antoniou 

(2016) hebben de huishoudgrootte meegenomen in de enquête, maar vonden geen significante 

relatie. Wel geven zij aan dat de verwachting is dat huishoudens zonder kinderen eerder zullen 

gaan autodelen, omdat zij flexibeler zijn dan huishoudens met kinderen. 

Inkomen
Nobis (2006) beschrijft aan de ene kant dat Duitse (potentiële en huidige) autodelers vaker een 

hoger inkomen dan gemiddeld hebben. Mensen met een lager inkomen zijn vaak niet bekend 

met autodelen, terwijl het juist voor hen aantrekkelijk kan zijn. Aan de andere kant wordt een 

mogelijke verklaring gegeven voor het feit dat vooral mensen met een leeftijd tussen de 18 en 25 

jaar geneigd zijn om te gaan autodelen: zij kunnen het bezit van een auto niet betalen (Nobis, 2006). 

Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat autodelen vaak wordt gebruikt door mensen met een 

laag tot gemiddeld inkomen. Efthymiou et al. (2013) vonden in hun onderzoek dan ook dat mensen 

met een laag inkomen eerder zouden gaan autodelen. Jorritsma et al. (2015) komen juist tot andere 

conclusies. Zij vinden juist dat mensen met een hoog inkomen gebruik maken van autodelen. 

Mogelijk gebruiken zij de deelauto meer als vervanging van een tweede auto. 

Costain, Ardron, & Nurul Habib (2012) vinden dat autodelen populair is bij mensen met een lager 

inkomen. De mediaan van het inkomen in het gebied waar de leden wonen werd meegenomen in 

het onderzoek. Mensen die wonen in wijken met een laag gemiddeld inkomen, zijn hoog frequente 

gebruikers. Bovendien blijven zij langer lid van de organisatie. Er worden ook nog verschillende 

andere studies beschreven waaruit blijkt dat met name lagere en middeninkomensgroepen 

gebruikers van autodelen bevatten (Costain et al., 2012). 

De huidige literatuur is dus niet eenduidig over het inkomen van autodelers. Burkhardt en Millard-

Ball (2006) geven aan dat de verschillende inkomensgroepen verschillende motivaties kunnen 

hebben voor het autodelen. Lage inkomensgroepen kunnen gemotiveerd zijn door de lage prijs van 

het autodelen, terwijl hoge inkomensgroepen misschien meer waarde hechten aan het gemak van 

autodelen ten opzichte van autobezit (Burkhardt & Millard-Ball, 2006). 

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van autodelers is over het algemeen hoger dan gemiddeld (Nobis, 2006). 

Ook hier zijn wel verschillen tussen de verschillende vormen van autodelen. Tweederde van de 
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gebruikers van klassiek autodelen heeft minimaal een hbo- of wo-opleiding afgerond. Bij peer-to-

peer autodelen is het percentage gebruikers met een lager en middelbaar opleidingsniveau groter 

en heeft ongeveer vijftig procent een hoog opleidingsniveau (Jorritsma et al., 2015).

2.2 Motieven en reisgedrag
Waarom maken deze mensen nu gebruik van deelauto’s? Schaefers (2013) onderscheidde in 

een verkennend onderzoek door middel van veertien diepte-interviews met autodelers vier 

verschillende motiefpatronen voor het gebruik van autodelen: gewin, gemak, levensstijl en 

milieumotieven (in het Engels: value-seeking, convenience, lifestyle en environmental motives). Met 

gewin wordt bedoeld dat de autodelers aangeven dat het voor hen goedkoper is om een auto te 

delen dan om een eigen auto te bezitten. De prijzen voor het gebruik van de auto zijn redelijk en ze 

betalen geen parkeerkosten. Met gemak wordt bedoeld dat autodelen het leven van de gebruikers 

gemakkelijker maakt. Ze besparen tijd en zijn flexibel door het autodelen. Ook hoeven ze niet te 

zoeken naar een parkeerplaats of zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van de auto. Het 

derde aspect, levensstijl, is meer een symbolisch motief. De gebruikers kunnen zich zelf uitdrukken 

door gebruik te maken van een deelauto. Ze vinden het belangrijk dat ze horen bij een bepaalde 

‘community’ van andere autodelers. Het laatste motief bestaat uit milieumotieven. Door middel van 

autodelen kunnen de gebruikers leven zonder zelf een auto te bezitten.

Jorritsma et al. (2015) beschrijven dat in de literatuur onderscheid wordt gemaakt tussen drie 

belangrijke motieven om gebruik te maken van autodelen: gewin, gemak en genot. Deze motieven 

komen dus gedeeltelijk overeen met de motiefpatronen die Schaefers (2013) beschrijft. Opvallend 

is dat volgens Jorritsma et al. (2015) milieu en duurzaamheidsoverwegingen nauwelijks een rol 

spelen. Deze worden nauwelijks benoemd in het literatuuronderzoek en komen ook weinig naar 

voren in het eigen onderzoek met focusgroepen (Jorritsma et al. (2015). Lindloff, Pieper, Bandelow 

en Woisetschläger (2014) onderzochten in hoeverre de motiefpatronen uit het onderzoek van 

Schaefers (2013) ook naar voren kwamen bij autodelers in Duitsland. Zij kwamen tot de conclusie 

dat met name gewin en gemak van belang zijn. Milieumotieven zijn in mindere mate van belang.

2.3 Autodelen en ander reisgedrag
Veel mensen die autodelen, gebruiken niet alleen de deelauto om zich te verplaatsen. De 

deelnemers in het onderzoek van Katzev (2003) gebruikten de deelauto gemiddeld 2,5 tot 3,5 keer 

per maand. Dit betekent dat voor de andere reizen een ander vervoersmiddel gebruikt wordt. 

Nobis (2006) onderzocht de hypothese dat de acceptatie van autodelen groter is onder mensen 

met multimodaal reisgedrag. In dit onderzoek werd met multimodaal bedoeld, dat in de afgelopen 

week gebruik is gemaakt van tenminste twee verschillende vervoerswijzen. Het tegenovergestelde 

hiervan is monomodaliteit, waarbij slechts één vervoerswijze wordt gebruikt. Monomodale 

autogebruikers blijken minder vaak bekend te zijn met autodelen en ook weinig interesse te hebben 

in autodelen. Multimodale reizigers hebben minder affiniteit met auto’s, een positievere houding ten 

opzichte van openbaar vervoer en zijn eerder bereid om een autodeelservice te gebruiken (Nobis, 

2006). 
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Stillwater, Mokhtarian en Shaheen (2008) noemen dat verschillende studies herhaaldelijk hebben 

aangetoond dat veel deelautogebruikers vaak het openbaar vervoer gebruiken (Cervero, 2003; 

Burkhardt & Millard-Ball, 2006; Shaheen & Rodier, 2005 volgens Stillwater et al., 2008). Het is 

echter wel mogelijk dat dit komt doordat de industrie nog relatief jong is en veel mensen pas kort 

autodelen. Aan de andere kant zijn de resultaten van het onderzoek niet éénduidig. Stillwater et 

al. (2008) vinden een positieve relatie tussen de beschikbaarheid van een light rail systeem en 

autodelen, maar een negatieve relatie tussen de beschikbaarheid van een regionaal spoor systeem 

en autodelen. Het is mogelijk dat deze negatieve relatie ontstaat doordat het lastiger is voor de 

bedrijven om deelauto’s dichtbij treinstations te plaatsen. Het kan echter ook dat autodelen en het 

afleggen van grotere afstanden over het spoor elkaar kunnen vervangen. Kortere afstanden met de 

lightrail zijn dan eerder een toevoeging aan het reisgedrag van autodelers (Stillwater et al., 2008).  

Volgens Katzev (2003) speelt het ook een rol of mensen een auto bezitten. Wanneer mensen 

een eigen auto bezitten, is de kans groter dat ze na langere tijd lid te zijn, steeds minder trips 

maken met een deelauto. Wanneer mensen geen eigen auto bezitten,  is deze relatie niet meer 

significant. Ook maken mensen die verder weg van de deelauto wonen en een eigen auto bezitten, 

minder ritten met de deelauto dan mensen zonder eigen auto. Katzev (2003) beschrijft bovendien 

verschillende studies waaruit blijkt dat autodelers hun auto verkopen nadat ze zijn begonnen met 

autodelen. Andere gebruikers voorkomen door het autodelen dat ze een auto moeten aanschaffen. 

Er worden ook verschillende studies genoemd waarin wordt aangetoond dat mensen die gaan 

autodelen na een tijd minder autorijden dan voorheen. Aan de andere kant maken ze meer gebruik 

van het openbaar vervoer en de fiets. Ook uit het eigen onderzoek van Katzev (2003) blijkt dat 

een kwart van de respondenten de eigen auto heeft verkocht na een jaar lidmaatschap van een 

deelauto-organisatie en dat de ruim de helft van de respondenten een aankoop heeft kunnen 

voorkomen. Driekwart van de respondenten was zich meer bewust van de kosten van het reizen 

met een auto sinds ze zijn begonnen met autodelen. Dit heeft er toe geleid dat ze bewuster 

omgaan met het plannen van de ritjes (Katzev, 2003). Muheim (1998) geeft aan dat het hele principe 

van autodelen ervoor zorgt dat mensen minder autorijden. Autodelen maakt de kosten van een 

auto transparanter en zorgt daardoor dat deelnemers op een meer economische manier gebruik 

maken van de deelauto. Ze profiteren van het combineren van verschillende vervoerswijzen, zoals 

het openbaar vervoer en de trein (Muheim, 1998 volgens Katzev, 2003). 

2.4 De invloed van de woonomgeving
Waar wonen de meeste autodelers eigenlijk? Jorritsma et al. (2015) beschrijven dat het grootste 

gedeelte van de autodelers in zeer sterk stedelijke gebieden woont. In niet-stedelijke gebieden 

wonen weinig autodelers. In het literatuuroverzicht geven zij aan dat veel andere studies ook 

vinden dat de meeste autodelers in stedelijke gebieden wonen (Costain et al., 2012; Cervero, 2003; 

Shaheen & Rodier, 2005; Burkhardt & Millard-Ball, 2006 volgens Jorritsma et al., 2015). Ook Nobis 

(2006) vindt dat veel autodelers in een stedelijke omgeving wonen. Het is dus mogelijk dat er een 

relatie is tussen de woonomgeving en het reisgedrag van autodelers. 
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Relatie tussen bebouwde omgeving en reisgedrag
Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de bebouwde omgeving en reisgedrag. Cao, 

Mokhtarian en Handy (2009) onderzochten een groot aantal studies en geven aan dat uit veel 

studies blijkt dat die relatie bestaat. Inwoners in wijken met een hoge dichtheid waarin verschillende 

functies gehuisvest zijn, blijken meer te wandelen en minder auto te rijden dan inwoners van lage 

dichtheid monofunctionele woonwijken (e.g. Crane en Crepeau, 1998; Cervero en Duncan, 2003; 

Frank et al., 2006 volgens Cao et al., 2009). Ettema & Nieuwenhuis (2017) beschrijven verschillende 

studies waarin gevonden wordt dat mensen die woonachtig zijn in stedelijke gebieden vaker het 

openbaar vervoer gebruiken. Zij wonen dichter bij de faciliteiten van het openbaar vervoer en 

hun bestemmingen bevinden zich ook vaak in de buurt van een bus of treinstation (e.g. Cervero 

en Kockelman, 1997 volgens Ettema & Nieuwenhuis, 2017). Er bestaan wel verschillen tussen 

de studies, bijvoorbeeld wanneer wisselende aspecten van de bebouwde omgeving worden 

meegenomen. Ook wisselt de sterkte van de relatie met bijvoorbeeld de vervoerswijze en het doel 

van  de reis (Cao et al., 2009). 

Bhat & Guo (2007) geven verschillende voorbeelden van onderdelen van de bebouwde omgeving: 

“accessibility to transit stops, presence and connectivity of walk and bike paths, land-use mix, street 

network density (such as average length of links and number of intersections per unit area), block sizes, 

and proportion of street frontage with buildings” (Bhat & Guo, 2007, p. 508). 

Aan de andere kant beschrijven zij ook verschillende aspecten van reizen: 

“including car ownership, number of trips, time-of-day, route choice, travel mode choice, purpose of 

trips, and chaining of trips” (Bhat & Guo, 2007, p. 508).

Elk aspect van de bebouwde omgeving kan dus invloed hebben op een ander aspect van 

reisgedrag, maar verschillende aspecten kunnen ook samen een invloed uitoefenen of via een 

ander aspect. Volgens Messenger & Ewing (1996) heeft ‘dichtheid’ bijvoorbeeld invloed op de keuze 

voor openbaar vervoer doordat het effect heeft op autobezit (Messenger & Ewing, 1996 volgens 

Bhat & Guo, 2007). Bovendien kunnen veel van deze aspecten weer op verschillende manieren en 

schaalniveaus gemeten worden. 

Autodelen vormt echter een aspect van reisgedrag dat nog niet vaak is onderzocht. Zoals Costain et 

al. (2012) al aangeven is het een relatief nieuwe vervoerswijze met slechts een klein marktaandeel. 

Het is daarom onwaarschijnlijk dat grote onderzoeken naar reisgedrag gedetailleerde vragen over 

deelauto’s bevatten. Veel onderzoek richt zich op het gebruik van openbaar vervoer, actief transport 

en de auto, maar autodelen valt eigenlijk tussen deze verschillende vervoerswijzen in. Stillwater et 

al. (2008) beschrijven de deelauto als de ‘missing link’ tussen de privé auto en vervoerswijzen als 

OV, fietsen of wandelen (Cervero, 2003; Millard-Ball et al., 2005 volgens Stillwater et al., 2008, p. 

15). Autodelen heeft kenmerken die lijken op het gebruik van een privé auto, zoals de mogelijkheid 

om veel spullen mee te nemen en het vervoer tot aan de deur van de bestemming. Aan de andere 

kant zijn er kenmerken die lijken op het gebruik van openbaar vervoer, zoals de reistijd naar de 

parkeerplaats van de deelauto en het feit dat hij niet altijd beschikbaar is. Bovendien maken 
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autodelers vaak ook gebruik van andere vervoerswijzen, zoals in de vorige paragraaf is omschreven. 

Het is daarom onduidelijk welke effecten van de voorgaande studies van invloed zullen zijn bij het 

autodelen. 

Eén van de weinige studies naar de relatie tussen autodelen en de bebouwde omgeving, is de 

studie van Stillwater et al. (2008) in een Noord-Amerikaanse stad. In het literatuuroverzicht wordt 

duidelijk dat studies herhaaldelijk hebben aangetoond dat veel deelautogebruikers in gebieden 

wonen met een gemiddelde tot hoge dichtheid (Cervero, 2003; Burkhardt & Miljard-Ball, 2006; 

Shaheen & Rodier, 2005 volgens Stillwater et al., 2008). Zoals eerder gezegd, maken gebruikers 

van deelauto’s ook vaak gebruik van het openbaar vervoer. Vaak wordt er daarom vanuit gegaan 

dat deelauto’s het meest succesvol zullen zijn in gebieden die ook goede toegang hebben tot 

het openbaar vervoer. Uit het onderzoek van Stillwater et al. (2008) blijkt ook dat de breedte van 

de straat negatief gerelateerd is aan deelautogebruik. De onderzoekers vermoeden dat dit komt 

dit doordat brede straten vaak minder voetgangervriendelijk zijn en duiden op monofunctionele 

buurten. 

Costain et al. (2012) vinden in een onderzoek in Toronto dat de afstand tot een deelauto cruciaal is. 

De meeste trips worden gemaakt door mensen die op maximaal één kilometer van een deelauto 

wonen. De langste trips worden gemaakt als de afstand kleiner is dan 100 meter. In wijken met 

een hoge bevolkingsdichtheid blijven mensen langer lid van de organisatie en zijn de leden 

ook actiever. Ook Katzev (2003) beschrijft dat de afstand naar de dichtstbijzijnde deelauto een 

significante voorspeller is voor de frequentie van het gebruik. Leden die dichterbij de deelauto’s 

wonen (0 tot 800 meter) gebruiken hem vaker dan de leden die verder weg wonen (meer dan 2,4 

km). Zoals eerder genoemd, speelt autobezit wel een rol in deze relatie. Het is wel opvallend dat 

deze relatie zelfs stand houdt, als niet alle ritten gemaakt worden met de auto die het dichtst bij 

huis is. Veel ritten worden bijvoorbeeld gemaakt met een deelauto dichtbij de werklocatie (Katsev, 

2003). 

Het is echter de vraag in hoeverre deze studies ook van toepassing zijn in Utrecht. Veel van 

de studies naar de relatie tussen de bebouwde omgeving en reisgedrag vinden plaats in een 

Amerikaanse context. De kans is daarom groot dat er verschillen zijn met de situatie in Nederland, 

omdat bijvoorbeeld de fietsinfrastructuur hier erg goed is in vergelijking met de Amerikaanse 

context.  

Bovendien rijst de vraag of een stedelijke omgeving aanzet tot meer autodelen of dat mensen met 

een voorkeur voor autodelen kiezen voor een stedelijke omgeving als woonlocatie? Naar deze 

vraag is nog weinig onderzoek gedaan. Wel bestaan er verschillende onderzoeken met betrekking 

tot ander reisgedrag, zoals met de eigen auto, fiets en het openbaar vervoer. 

Residentiële zelfselectie
Er zijn dus verschillende studies die aantonen dat er een relatie is tussen de gebouwde omgeving 

en het reisgedrag van mensen. Dit hoeft echter geen causale relatie te zijn. Verschillen in 

reisgedrag kunnen ook veroorzaakt worden door andere zaken dan de gebouwde omgeving. In 
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veel gevallen zullen mensen met voorkeuren, behoeften en capaciteiten voor bepaald reisgedrag 

een woonomgeving kiezen waarin ze gemakkelijk op die manier kunnen reizen. Mensen die graag 

en vaak met de trein reizen, zullen bijvoorbeeld sneller een woning dicht bij het station kiezen. Dit 

proces heet residentiële zelf-selectie (Cao et al., 2009). 

Er zijn daarom ook verschillende studies geweest die onderzocht hebben in hoeverre residentiële 

selectie plaatsvindt. Daarnaast wordt vaak onderzocht of de bebouwde omgeving ook nog invloed 

uitoefent op het reisgedrag wanneer gecorrigeerd wordt voor residentiële zelfselectie. Handy, 

Cao en Mokhtarian (2005) geven aan dat causale relaties het best onderzocht kunnen worden in 

een experimenteel onderzoek. Het gedrag van een controle groep kan hierbij vergeleken worden 

met het gedrag van een groep die een ‘behandeling’ ondergaat. De individuen moeten hierbij 

‘willekeurig’ verdeeld worden over de groepen. Dit is erg lastig toe te passen in onderzoek naar de 

relatie tussen de gebouwde omgeving en reisgedrag (Handy et al., 2005). Veel van de studies die 

de causaliteit van de relatie onderzoeken, zijn daarom toch cross-sectioneel of longitudinaal van 

aard. Een concept dat regelmatig gebruikt wordt in deze onderzoeken is ‘attitude’. 

Een attitude wordt in deze studie gezien als het op een positieve of negatieve manier evalueren van 

een bepaalde entiteit. Voor dit onderzoek betekent dit dat mensen een positieve of een negatieve 

houding kunnen hebben ten opzichte van bepaalde vervoermiddelen en bijvoorbeeld bij voorkeur 

met de auto reizen en niet met de trein (Bohte, 2010). 

Figuur 2.1 Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)

Om de relatie tussen attitude en het daadwerkelijke gedrag te verklaren bestaan verschillende 

theorieën. Een positieve attitude hoeft niet onmiddellijk te leiden tot het gebruik van deelauto’s. 
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Eén van de theorieën die vaak gebruikt wordt, is de Theory of Planned Behavior (figuur 2.1). Er wordt 

hierbij vanuit gegaan dat iemand eerst een intentie moet hebben voordat hij bepaald gedrag 

(bijvoorbeeld autodelen) gaat vertonen. De intentie omvat hoeveel moeite iemand wil doen om het 

gedrag te vertonen. Deze intentie wordt weer beïnvloed door drie verschillende factoren. Ten eerste 

de attitude tegenover het gedrag. Dit houdt in dat iemand een meer positieve of meer negatieve 

houding kan hebben over het gedrag. Ten tweede de subjectieve norm (in het Engels: subjective 

norm), welke de sociale druk vanuit de omgeving om het gedrag wel of niet te vertonen inhoudt. 

Ten derde de veronderstelde gedragscontrole (in het Engels: perceived behavioral control). Dit gaat 

over de vraag in hoeverre de persoon het gevoel heeft dat het moeilijk of gemakkelijk is om het 

gedrag te vertonen. Dit heeft niet alleen invloed op de intentie, maar ook direct op het gedrag zelf 

(Ajzen, 1991).

In veel van de cross-sectionele studies worden attitudes ten opzichte van verschillende 

vervoermiddelen gemeten door middel van enquêtes. De relatie tussen hun reisgedrag en 

woonomgeving wordt onderzocht, waarbij vervolgens gecontroleerd wordt voor de attitudes van de 

respondenten. 

Zoals eerder beschreven, vinden verschillende studies dat mensen in stedelijke gebieden 

minder en kortere afstanden met een auto afleggen. Naast stedelijkheidsgraad kunnen afstand 

tot het centrum, wandelvriendelijkheid en toegang tot het openbaar vervoer ook een relatie met 

reisgedrag hebben (Schwanen & Mokhtarian, 2005). Afhankelijk van de methode in de verschillende 

onderzoeken wordt soms wel en soms geen significante relatie gevonden tussen de stedelijkheid 

en het reisgedrag. Bovendien blijkt uit dezelfde studies dat reisvoorkeuren, naast stedelijkheid, een 

invloed uitoefenen op het reisgedrag (Handy et al., 2005; Schwanen & Mokhtarian, 2005; De Vos, 

Derudder, Van Acker, & Witlox, 2012). Krizek (2003) vindt een causale relatie tussen toegankelijkheid 

en kilometers met de auto. Bohte (2010) beschrijft dat de invloed van residentiële zelfselectie 

slechts klein is. Zij geeft aan dat veel van de resultaten van eerdere studies te wijten zijn aan de 

onderzoeksopzet. 

Veel studies kijken alleen naar het effect van attitudes op het reisgedrag, maar niet andersom. In 

haar studie wordt het omgekeerde effect wel onderzocht en blijkt dat het effect van de residentiële 

zelfselectie dan grotendeels verdwijnt, terwijl de effecten van de gebouwde omgeving naar boven 

komen. Eén van de redenen hiervoor is dat attitudes echter erg kunnen veranderen door de tijd 

heen. Mensen maken op een bepaald moment in hun leven de keuze om ergens te gaan wonen 

en op dat moment hebben ze bepaalde attitudes. Enkele jaren later kunnen de attitudes veranderd 

zijn, maar wonen ze nog wel op dezelfde plaats. De mensen hebben hun attitudes aangepast aan 

de kenmerken van hun woonomgeving (Bohte, 2010). 

Uit veel van deze onderzoeken blijkt dat residentiële zelfselectie een rol speelt in de keuze voor 

een vervoerswijze. Redenen voor een locatiekeuze en attitudes ten opzichte van vervoerswijzen 

spelen hierbij een rol. In dit onderzoek kunnen de attitudes helaas slechts op één moment 

gemeten worden. Omdat attitudes wel belangrijk zijn, wordt er voor gekozen ze wel een plaats te 

geven in dit onderzoek. De bebouwde omgeving heeft echter ook nog steeds een grote invloed. 
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Dichtheid, toegankelijkheid, relatieve locatie, wandelvriendelijkheid en toegang tot het openbaar 

vervoer kunnen van invloed kunnen zijn op het reisgedrag.  

2.5 Conceptuele model
Vanuit deze verschillende theorieën en eerdere onderzoeken wordt voor dit onderzoek een eigen 

conceptueel model ontwikkeld (figuur 2.2). Als eerste wordt duidelijk dat in dit onderzoek wordt 

gefocust op reisgedrag met een deelauto. Reisgedrag met andere vervoermiddelen en autobezit 

worden ook onderzocht in relatie met het autodelen. Daarnaast is te zien dat er een relatie is tussen 

sociaal-demografische kenmerken en het reisgedrag. Zoals eerder genoemd, is de kans groot dat 

er verschillen bestaan in reisgedrag met een deelauto tussen verschillende sociaal-demografische 

groepen. Tenslotte wordt de relatie tussen de bebouwde omgeving en autodelen bekeken. 

Reisgedrag kan hierbij invloed hebben op de keuze voor een bepaalde woonomgeving, maar aan 

de woonomgeving kan ook invloed uitoefenen op het reisgedrag. 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de relatie tussen attitudes, de woonomgeving en 

reisgedrag erg complex is. Het is echter wel belangrijk om de attitudes toch op te nemen in het 

onderzoek. Op deze manier kan in ieder geval gedeeltelijk gecontroleerd worden voor residentiële 

zelfselectie. 

In het conceptuele model zijn nog veel meer relaties tussen de verschillende concepten mogelijk. 

Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat de sociaal demografische kenmerken ook een invloed 

uitoefenen op attitudes ten opzichte van vervoermiddelen. Er is echter voor gekozen om alleen de 

relaties die onderzocht worden weer te geven, omdat het model anders te complex wordt om weer 

te geven. 

Figuur 2.2 Conceptueel model
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3 Methode

3.1 Data verzameling
In dit onderzoek zijn met name kwantitatieve data gebruikt omdat er geen beeld was van het 

gebruik van de deelauto’s in de gemeente Utrecht. Om voor voldoende inzicht in de situatie te 

kunnen zorgen, was een grotere hoeveelheid data nodig dan met kwalitatief onderzoek bereikt had 

kunnen worden.

De data is op twee verschillende manieren verzameld. Ten eerste is een enquête verspreid onder 

de gebruikers van deelauto’s via de aanbieders. Deze enquête wordt in het vervolg van deze thesis 

de ‘enquête onder deelautogebruikers’ genoemd. Een vergelijkbare enquête is ook verspreid via 

het bewonerspanel van de gemeente Utrecht. Ten tweede zijn gebruiksdata op ritniveau die de 

aanbieders van deelauto’s verzameld hebben geanalyseerd. 

3.1.1 Verspreiding van de vragenlijsten voor het bewonerspanel en enquête onder 
deelautogebruikers
Het bewonerspanel bestaat uit een groep van ruim 6000 bewoners van de gemeente Utrecht die 

een aantal keer per jaar een digitale vragenlijst invullen. De vragenlijst voor het bewonerspanel is 

verspreid op 25 juni en gesloten op 8 juli 2018. 

Het gebruik van het bewonerspanel van de gemeente Utrecht heeft voor- en nadelen voor dit 

onderzoek. Het grote voordeel is dat er ruim 6000 mensen in het panel zitten, waarvan meestal 

ongeveer de helft reageert. Bovendien is al een aantal sociaal-demografische kenmerken van 

de respondenten bekend, zoals leeftijd, opleidingsniveau, samenstelling van het huishouden en 

geslacht. Het nadeel is dat het panel geen representatieve afspiegeling is van de bevolking van de 

gemeente Utrecht. Zo zitten er relatief meer hoogopgeleiden in het panel en relatief weinig mensen 

met een migratieachtergrond. 

Een ander nadeel is dat er verschillende eisen gesteld worden aan de vragenlijst. Zo mocht de 

vragenlijst niet veel langer zijn dan 10 vragen, wat de omvang van het onderzoek beperkte. Ook 

was het niet mogelijk om vragen te stellen over onderwerpen die gevoelig kunnen liggen en was 

het vragen naar het inkomen van de respondenten bijvoorbeeld niet mogelijk. Daarnaast was 

goedkeuring van de wethouder vereist. 

Voor dit onderzoek wogen de voordelen op tegen de nadelen, omdat er geen andere mogelijkheid 

was om op korte termijn grote aantallen mensen te bereiken met een enquête. Bovendien kon 

met behulp van de enquête onder deelautogebruikers en de gebruiksdata op ritniveau van de 
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deelauto-aanbieders nogmaals onderzocht worden of de uitkomsten op elkaar aansluiten.

De drie grootste deelauto-aanbieders binnen de gemeente Utrecht hebben allen op één eigen 

gekozen datum (18 juli, 31 juli en 16 augustus)  een e-mail verstuurd naar hun klanten met 

een uitnodiging voor de enquête. In totaal is naar 4479 leden een e-mail gestuurd. Eén van de 

aanbieders heeft al hun leden in Utrecht een e-mail gestuurd, twee aanbieders hebben een 

selectie gemaakt. Eén van hen heeft daarom alleen mensen gemaild die minstens één verzoek 

verstuurd hebben sinds 1 mei 2018 en de andere heeft alleen leden gemaild die sinds 2018 een 

auto gebruikt hebben. Eén kleinere aanbieder heeft op 23 juli de link getweet op twee accounts 

met 995 en 2170 volgers. Het is onduidelijk hoeveel van deze volgers lid zijn van de betreffende 

deelauto-organisatie. De precieze uitnodigingen en tweets zijn te vinden in de bijlage I. 

De vragen in de enquête zijn opgesteld aan de hand van de literatuur uit het theoretisch kader. 

In paragraaf 3.1.2 wordt verder ingegaan op de opzet van de enquête. Bijlage II bevat de enquête 

voor de leden van deelauto-organisaties en de enquête voor het bewonerspanel. Deze enquête 

is gedigitaliseerd door I&O Research, welke ook de uitnodigingen voor het bewonerspanel heeft 

verzonden en een link heeft opgesteld die gedeeld is door de deelauto-organisaties. Screenshots 

van de vragenlijst voor deelautogebruikers zijn ook te vinden in bijlage II. Dezelfde lay-out is 

gebruikt voor het bewonerspanel.

3.1.2 Opzet van de vragenlijsten 
De vragenlijsten zijn  opgesplitst in een aantal delen. Allereerst wordt in het bewonerspanel aan 

de respondenten gevraagd of ze wel eens gehoord hebben over deelauto’s en of ze lid zijn van 

een deelauto-organisatie. Voor degenen die inderdaad lid zijn, volgt nu een aantal vragen over het 

reisgedrag met een deelauto. De respondenten van de enquête onder deelautogebruikers slaan 

de vraag over het lidmaatschap over en beginnen direct bij de vragen over het reisgedrag met een 

deelauto. Er is onder andere gevraagd hoe vaak men gebruik maakt van een deelauto en hoe vaak 

de deelauto gebruikt wordt voor een aantal doelen.

Bij het opstellen van de vragen over de frequentie van het deelautogebruik en de afgelegde 

afstand is gekeken naar het onderzoek van Jorritsma et al. (2015). Voor de vraag over het doel van 

het deelautogebruik is hetzelfde onderzoek gebruikt en aangevuld met onderdelen uit de enquête 

van Bohte (2010). 

Voor de respondenten van het bewonerspanel die geen lid zijn van een deelauto-organisatie volgt 

een aantal vragen die buiten de scope van dit onderzoek vallen, maar wel interessant waren voor 

de gemeente Utrecht.

Vervolgens is een aantal vragen gesteld om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen autodelen 

en autobezit. Er is gevraagd naar het autobezit op dit moment en vóórdat werd begonnen met 

autodelen. Ook is gevraagd of de respondenten een auto zouden kopen als ze niet aan autodelen 

zouden doen.  

In de enquêtes zijn ook vragen opgenomen over het reisgedrag van de respondenten met andere 
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vervoermiddelen. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen actief transport (fietsen/wandelen), 

regionaal openbaar vervoer (trein), lokaal openbaar vervoer (bus  en tram), de eigen auto en een 

scooter of brommer. Hierbij is gevraagd hoe vaak de respondenten gebruik maken van deze 

vervoermiddelen. Wandelen werd hierbij niet meegerekend, aangezien wandelen ook nodig is om 

bijvoorbeeld naar de auto of de bushalte te lopen en de vraag daardoor voor verwarring kan zorgen. 

Om te analyseren in hoeverre kenmerken van de woonomgeving gerelateerd zijn aan het 

lidmaatschap van een deelauto-organisatie en het reisgedrag met een deelauto, werd in 

de enquête ook gevraagd naar de postcode van de respondenten. Deze postcode is door 

onderzoeksbureau I&O Research vertaald naar een buurtnummer. 

Dit buurtnummer kon vervolgens gekoppeld worden aan een aantal verschillende kenmerken 

van de bebouwde omgeving. Bohte (2010) gebruikt in haar onderzoek naar de relatie tussen de 

woonomgeving en reisgedrag onder andere de gemiddelde afstand tot een treinstation, een 

groter overstaptreinstation, een supermarkt en het centrum. In dit onderzoek zijn deze kenmerken 

daarom ook meegenomen met behulp van de gegevens van het CBS (2017). De afstand tot het 

overstaptreinstation betekent in dit geval de afstand tot Utrecht Centraal, gezien er geen andere 

overstapstations in de buurt zijn. Verder komt in verschillende onderzoeken naar voren dat de 

dichtheid van een buurt van belang is. In dit onderzoek is daarom ook de stedelijkheidsgraad 

meegenomen. 

Ten slotte werd in de enquêtes een aantal stellingen met betrekking tot vervoermiddelen 

opgenomen om inzicht te verkrijgen in de attitude van de respondenten t.o.v. verschillende 

vervoermiddelen. Deze stellingen zijn afgeleid van het onderzoek van Ettema en Nieuwenhuis 

(2017), Nieuwenhuis (2018) en de Vos, Ettema en Willox (n.d.) en vormen samen een meting van 

attitudes ten opzichte van de vervoermiddelen. De vraag bestaat uit 3 blokken van 4 vragen 

over auto, actief transport en openbaar vervoer. Voor iedere modus werden 4 vragen opgesteld. 

Respondenten werden gevraagd in te vullen in hoeverre ze het eens zijn met de stellingen. De 

attitude ten opzichte van de verschillende modi is een zogenaamde latente variabele. Dit houdt 

in dat het niet direct meetbaar is wat de attitude is, maar dat wel verschillende aspecten gemeten 

kunnen worden. Met behulp van factoranalyse of principale componentenanalyse kan daarna 

onderzocht of de verschillende aspecten samen ook één variabele kunnen vormen (Field, 2013, p. 

666). De verwachting was daarom dat met behulp van principale componentenanalyse 3 factoren 

bepaald zouden kunnen worden, die de attitude van de respondenten t.o.v. de modus aangeven.

Met behulp van de attitudes is onderzocht in hoeverre reisgedrag de keuze voor een 

woonomgeving heeft beïnvloed. Het is wel belangrijk hierbij te vermelden dat niet volledig robuust 

kan worden aangetoond dat er een causaal verband is tussen de woonomgeving en het reisgedrag 

met een deelauto. Cao et al. (2009) geven aan dat er een aantal soorten bewijs moet worden 

geleverd. In dit onderzoek kan een deel van die soorten bewijs worden aangeleverd. Ten eerste 

een associatie, oftewel een statistisch significante relatie tussen reisgedrag en de bebouwde 

omgeving. Ten tweede werd in het theoretisch kader een causaal mechanisme gepresenteerd, wat 

verduidelijkt waarom er een oorzakelijk verband zou kunnen zijn. In dit onderzoek kan alleen niet op 



15

Methode

verschillende momenten in de tijd onderzoek gedaan worden en kan dus niet worden aangetoond 

dat het gedrag veranderd is nadat de woonomgeving veranderd is. Ten slotte kan ook niet 

compleet worden voldaan aan de ‘non-spuriousness’, waarbij het verband niet is toe te schrijven 

aan andere variabelen. 

3.1.3 Gebruiksdata op ritniveau
Aan de deelauto-aanbieders is gevraagd om gebruiksdata uit Utrecht over 2017 aan te leveren 

op ritniveau. Om de data van de verschillende deelauto-aanbieders samen te kunnen voegen, 

is er voor gekozen om data over dezelfde periode te verzamelen. Er is voor gekozen om data 

over een heel jaar te verzamelen om een zo representatief mogelijk beeld te vormen van het 

reisgedrag met een deelauto. Op deze manier wordt voorkomen dat verschillen gedurende het 

jaar (door bijvoorbeeld verschillen in reisgedrag door de zomervakantie of juist slecht herfstweer) 

de boventoon voeren in de resultaten. Voor alle ritten die gemaakt zijn in 2017 zijn de volgende 

gegevens opgevraagd:

- Persoonscode 

- Postcode van de woning 

- Leeftijdsklasse 

- Geslacht 

- Lengte van het lidmaatschap in maanden 

- Postcode van de deelauto 

- Afgelegde afstand in klassen 

- Begindatum en –tijd van de reservering 

- Einddatum en –tijd van de reservering

Een aantal variabelen moest in klassen opgevraagd worden omdat de deelauto-aanbieders de 

originele data niet mochten delen in verband met de privacy van hun leden. De gehanteerde 

klassen zijn hier hetzelfde als de klassen die bij de enquêtes gebruikt zijn, om de data zo goed 

mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. 

Voor de analyse over de relatie tussen het reisgedrag met een deelauto en de kenmerken van de 

woonomgeving is ook aan de deelauto-aanbieders gevraagd om in de gebruiksdata op ritniveau 

aan te geven wat de postcode van de woning van de gebruiker is. Ook deze postcode is omgezet 

naar een buurtnummer en vervolgens gekoppeld aan verschillende ruimtelijke kenmerken zoals 

beschreven in paragraaf 3.1.2. 

Helaas was het niet mogelijk om inzicht te hebben in dubbele gebruikers in de ritdata. Een 

gebruiker die een deelauto gebruikt heeft bij aanbieder A en B, wordt in dit onderzoek dubbel 

geteld. In de paragraaf 4.3 wordt beschreven hoeveel mensen daadwerkelijk lid zijn van meerdere 

deelauto-aanbieders en kunnen conclusies getrokken worden over de invloed hiervan op de 

resultaten.
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3.2 Data analyse
Met behulp van het programma SPSS zijn verschillende statistische analyses gedaan. In de 

volgende paragrafen wordt per deelvraag beschreven welke analyses dit waren en hoe de analyses 

zijn gedaan.

Voordat is begonnen met het beantwoorden van de verschillende deelvragen, werden eerst de 

responsgraad van de enquêtes berekend en aan de hand van beschrijvende statistiek de sociaal-

demografische kenmerken van de respondenten van het bewonerspanel beschreven. Daarnaast 

is de data van de deelauto-aanbieders onderzocht op onregelmatigheden, welke uitgebreid 

besproken zijn met de deelauto-aanbieders. Dit heeft gezorgd voor inzicht in de representativiteit 

van de verschillende databronnen.  

Lidmaatschap van een deelauto-organisatie

Om deelvraag 1 te beantwoorden zijn met name de data van het bewonerspanel gebruikt, omdat 

hier zowel autodelers als niet-autodelers op gereageerd hebben. Eerst is een aantal van de 

beschrijvende statistische functies van SPSS gebruikt om inzicht te verkrijgen in de verschillen 

tussen autodelers en niet-autodelers in hun sociaal-demografische kenmerken en kenmerken van 

de woonomgeving.

Daarnaast is ook een analyse gedaan met behulp van de gebruiksdata op ritniveau van de vier 

deelauto-aanbieders. In de originele dataset was voor iedere rit aangegeven welke gebruiker 

de rit had gemaakt. Aan de hand van deze dataset is uitgerekend hoeveel autodelers deze ritten 

gemaakt hebben en hoeveel gebruikers er in elke Utrechtse wijk wonen. In combinatie met de 

inwonersaantallen van iedere wijk (Gemeente Utrecht, 2018) is berekend hoe groot het percentage 

autodelers in iedere wijk in 2017 was.

Zoals beschreven in paragraaf 3.1.2 is met een aantal stellingen in de enquêtes getracht de attitude 

van de respondenten t.o.v. verschillende vervoermiddelen te meten, omdat dit niet mogelijk is met 

behulp van één vraag. Met behulp van een principale componentenanalyse is onderzocht of de 

twaalf stellingen samen inderdaad drie variabelen kunnen vormen: de attitudes ten opzichte van de 

verschillende vervoersmiddelen. Daarna zijn met beschrijvende statistiek de verschillen in attitudes 

tussen autodelers en niet-autodelers onderzocht.

Vervolgens zijn met behulp van een logistische regressie de verschillende variabelen in samenhang 

onderzocht. Op deze manier is bekeken welke sociaal-demografische en ruimtelijke kenmerken 

van de woonomgeving ook een statistisch significante relatie hebben met het lidmaatschap van 

een deelauto-organisatie. Ook de attitudes ten opzichte van de verschillende vervoersmiddelen 

zijn meegenomen in deze analyse. Bovendien wordt zo duidelijk welke variabelen een statistisch 

significante relatie blijven hebben wanneer ze allen tegelijk geanalyseerd worden. 
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Reisgedrag met deelauto’s

Om deelvraag 2 te beantwoorden, zijn met name de beschrijvende statistische functies van SPSS 

gebruikt. Allereerst zijn de data van de enquête voor deelautogebruikers beschreven en is daarmee 

inzicht verkregen in het reisgedrag van respondenten met een deelauto. Op deze manier werd ook 

omschreven worden wat de belangrijkste doelen zijn voor het gebruik van een deelauto.

Met behulp van beschrijvende statistiek is ook omschreven van hoeveel en welke organisaties de 

meeste respondenten lid zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de data van het bewonerspanel. De 

enquête onder deelautogebruikers kan bij dit onderwerp een vertekend beeld geven omdat niet 

alle deelauto-bedrijven in Utrecht de enquête hebben verspreid.

Vervolgens is ook de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders geanalyseerd. Voordat 

de analyse van deze data kon beginnen, moesten eerst nog een aantal variabelen berekend 

worden. De duur van de rit is berekend met behulp van de variabelen begindatum en –tijd en 

einddatum en –tijd. Met behulp van de begindatum is berekend op welke dag van de week de rit 

plaatsvond. 

Met behulp van beschrijvende statistiek is inzicht verkregen in onder andere de afgelegde afstand 

en de duur van de rit, de begintijd en de weekdag waarop de rit plaatsvond.

Zoals aangegeven in paragraaf 3.2.1 was in de originele dataset voor iedere rit aangegeven welke 

gebruiker de rit had gemaakt. De dataset is omgezet in een nieuwe dataset waarbij voor iedere 

gebruiker is aangegeven hoeveel ritten ze gemaakt hebben. 

Ten slotte is met behulp van clusteranalyse getracht om ritten die vergelijkbaar zijn op de 

ritkenmerken te clusteren en op deze manier typische ritten te onderscheiden. 

Met behulp van clusteranalyse kunnen groepen van individuen of objecten worden gemaakt die 

vergelijkbare eigenschappen hebben en anders zijn dan de rest van de steekproef. Afhankelijk 

van de dataset kunnen verschillende soorten clusteranalyse worden gedaan. Meestal wordt 

hiërarchische clusteranalyse gebruikt. Hiërarchische clusteranalyse vereist een afstands- of 

gelijkenismatrix, waarin voor alle paren van gevallen zichtbaar is in hoeverre ze van elkaar 

verschillen of op elkaar lijken. De gevallen waarbij de tussengelegen afstand het kleinst is, worden 

dan samengevoegd in een cluster. Voor grote datasets vereist dit een enorme matrix, waardoor 

beter een andere methode kan worden gekozen.

Bij two-step clusteranalyse wordt de analyse – zoals de naam al zegt – in 2 stappen gedaan. In de 

eerste stap wordt een aantal pre-clusters gevormd. Door eerst pre-clusters te vormen, wordt de 

grootte van de afstands- of gelijkenismatrix verkleind, die de afstanden bevat tussen alle mogelijke 

paren van gevallen. In de tweede stap wordt een standaard hiërarchische clusteranalyse gedaan, 

waarbij de pre-clusters die het meeste op elkaar lijken, samen worden gevoegd.
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Sociaal demografische kenmerken en kenmerken van de woonlocatie

Om de relatie tussen verschillende sociaal-demografische en ruimtelijke kenmerken op het 

reisgedrag met een deelauto te onderzoeken, is een groot aantal chi-kwadraattoetsen gedaan. 

Deze chi-kwadraattoetsen zijn met twee verschillende datasets gedaan. Allereerst zijn er analyses 

gedaan met de data uit de enquête onder deelautogebruikers. Daarnaast zijn er analyses gedaan 

met de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders. 

Reisgedrag met andere vervoermiddelen

Om deze vraag te beantwoorden zijn verschillende chi-kwadraattoetsen gedaan met de data uit 

het bewonerspanel. Daarmee is onderzocht of er een verschil is in het reisgedrag tussen autodelers 

en niet-autodelers met verschillende vervoermiddelen. Daarnaast zijn ook verschillen binnen de 

groep autodelers onderzocht met behulp van de data uit de enquête onder deelautogebruikers. Zo 

is bekeken of er een relatie is tussen het reisgedrag met andere vervoermiddelen, de afstand die 

afgelegd wordt met een deelauto en de frequentie van het deelautogebruik. 

Autobezit

Voor de beantwoording van de laatste deelvraag is de data gebruikt van de enquête onder 

deelautogebruikers. Hiermee is omschreven in hoeverre deelautogebruikers een auto hadden 

voordat ze gingen autodelen, wat het aantal auto’s in het huishouden op dit moment is en of ze een 

auto zouden kopen als ze niet aan autodelen zouden doen. Daarnaast werd met behulp van een 

chi-kwadraattoets de relatie onderzocht tussen het aantal auto’s in het huishouden, de frequentie 

van het deelautogebruik en het aantal gereden kilometers. 
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4 Resultaten

4.1 Representativiteit en respons

4.1.1 Bewonerspanel en enquête onder deelautogebruikers
In totaal is naar 5843 mensen een e-mail gestuurd met de uitnodiging voor het bewonerspanel. 2441 

mensen begonnen aan de enquête en 2412 mensen hebben alle vragen ingevuld. Daarmee ligt de 

responsgraad op 41,3 procent. Een aantal respondenten geeft aan dat de enquête in de spambox 

beland is, mogelijk is de respons daarom iets lager dan eerdere peilingen via het bewonerspanel. 

Het aantal mensen waarvoor alle gegevens beschikbaar zijn, ligt nog iets lager. Bij aanmelding 

voor het bewonerspanel is onder andere een aantal sociaal-demografische kenmerken (leeftijd, 

geslacht, huishoudenssamenstelling) en het buurtnummer verzameld. Bij 79 respondenten mist 

minstens één van deze kenmerken. Deze gegevens kunnen wijzigen in de tijd omdat respondenten 

bijvoorbeeld kinderen hebben gekregen. Om ervoor te waken dat de gegevens actueel blijven, 

krijgen de panelleden ieder jaar een herinnering om te bekijken of hun gegevens nog kloppen.   

In tabel 4.1 worden de sociaal-demografische kenmerken van de respondenten van het 

bewonerspanel vergeleken met die van de inwoners van Utrecht. Het valt op dat in verhouding 

weinig jongeren de enquête hebben ingevuld. Onder de respondenten zijn relatief veel mensen 

van ouder dan 35 jaar. Verder is ruim driekwart van de respondenten hoogopgeleid, terwijl dit 

percentage in Utrecht slechts 39 procent is. Relatief weinig alleenstaanden hebben de enquête 

ingevuld. Het aandeel mensen met een partner, zonder kinderen is juist hoger dan gemiddeld. In 

verhouding wonen weinig respondenten in Overvecht of Vleuten-De Meern en relatief veel in de 

Binnenstad.
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Tabel 4.1 Sociaal demografische kenmerken van de respondenten van het bewonerspanel en van 

de inwoners van de gemeente Utrecht

Percentage van 

de steekproef

Percentage in 

Utrecht

Geslacht Man 50,2 48,9

Vrouw 49,8 51,1

Gemeente Utrecht, 2018 

Leeftijd 16 t/m 24 jaar 1,2

18 t/m 24 jaar 12,8

25 t/m 34 jaar 16,2 21,4

35 t/m 54 jaar 44,9 26,9

55 t/m 65 jaar 19,6 8,7

65+ jaar 18,1 10,3

Gemeente Utrecht, 2018 

Opleiding Laag opgeleid (Basisschool, MAVO, LAVO, 

LBO of VMBO)

6,7 27

Middelbaar opgeleid (HAVO, VWO of MBO) 16,2 33

Hoog opgeleid (HBO of Universiteit) 77,1 39

CBS, 2016 

Huishoudens-

samenstelling

Alleenstaand 31,3 52,6

Samen met partner, zonder kinderen 35,1 20,2

Samen met partner, met kind(eren) 26,9 20,6

Zonder partner, met kind(eren) 2,7 5,7

Anders 4 0,8

Gemeente Utrecht, 2018 

Wijk West 10,6 8,4

Noordwest 11,7 12,6

Overvecht 6,5 9,9

Noordoost 14,4 11,2

Oost 10,8 9,5

Binnenstad 8,9 5,2

Zuid 10,6 7,9

Zuidwest 8,2 10,9

Leidsche Rijn 9,6 10,5

Vleuten-De Meern 8,8 13,9

Gemeente Utrecht, 2018
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De enquête die specifiek door de deelauto-aanbieders is verspreid, is via e-mail in de nieuwsbrief 

en via twitter verspreid. In totaal hebben 4479 mensen een e-mail gehad met een uitnodiging. Twee 

aanbieders hebben de enquête niet naar alle leden gestuurd, maar alleen diegenen, die sinds 1 

januari of 1 mei 2018 een verzoek tot huur hebben ingediend. De enquête is ook door één aanbieder 

getwitterd door accounts met 2170 en 995 volgers. Van deze volgers is onduidelijk hoeveel 

daadwerkelijk aan autodelen doen.

Er zijn in totaal 413 mensen begonnen aan de enquête, 385 mensen hebben de volledige vragenlijst 

ingevuld. Dit is dus een veel lagere responsgraad dan bij het bewonerspanel. Voor de aanbieders 

die een e-mail hadden gestuurd, is de responsgraad 11,5%. 

De sociaal-demografische kenmerken van deze respondenten worden vergeleken met de sociaal-

demografische kenmerken van inwoners van de gemeente Utrecht en de respondenten van het 

bewonerspanel in paragraaf 4.2.3 (sociaal-demografische kenmerken).  

Voor de komende resultaten wordt gebruik gemaakt van beide enquêtes. Wanneer autodelers 

met niet-autodelers worden vergeleken, zal gebruik gemaakt worden van de antwoorden op het 

bewonerspanel. Wanneer alleen gekeken wordt naar deelautogebruikers, zal gebruik worden 

gemaakt van de enquête onder deelautogebruikers aan autodelers. Hier wordt voor gekozen, 

omdat met behulp van deze enquête gericht vragen aan autodelers konden worden gesteld. Bij het 

bewonerspanel kon alleen aan een niet-representatieve groep inwoners van Utrecht een vragenlijst 

voorgelegd worden, waardoor er al een voorselectie is gemaakt. De verwachting is daarom dat de 

resultaten van de enquête onder deelautogebruikers representatiever zullen zijn. Bovendien wordt 

verwacht dat slechts een klein deel van het bewonerspanel aan autodelen doet en dat met de 

enquête onder deelautogebruikers een grotere groep autodelers omvat. Alle analyses zijn wel met 

beide data gedaan, wanneer er erg grote verschillen zijn, zal dit worden genoemd. 

4.1.2 Gebruiksdata op ritniveau van deelauto-aanbieders
Er zijn vier deelauto-aanbieders die bereid waren gebruiksdata op ritniveau te delen. Op deze 

manier was het mogelijk om de echte data over het gebruik van deelauto’s te analyseren en niet 

slechts aannames te doen over de zelf-gerapporteerde data uit de enquête. Binnen de gemeente 

Utrecht zijn ook nog andere aanbieders actief, maar hier van is dus geen data gebruikt. Naar 

verwachting hebben de grootste aanbieders met de meeste leden en de meeste ritten wel data 

gedeeld en is daarmee een representatief beeld over autodelen in de gemeente Utrecht verkregen. 

Doordat de gebruiksdata op ritniveau door de deelauto-aanbieders zelf is verzameld, kon weinig 

veranderd worden aan de betrouwbaarheid. Ook is niet altijd evenveel zicht op hoe de data 

precies is verzameld. Door zoveel mogelijk vragen te stellen, is geprobeerd om zoveel mogelijk 

inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de data. De gevallen die door de deelauto-aanbieder 
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aangemerkt werden als onbetrouwbaar, zijn daarom weggelaten uit het onderzoek. Bij deze 

gevallen gaat het bijvoorbeeld om problemen met de boardcomputer in de auto, waardoor 

verkeerd is geregistreerd hoeveel kilometer er is gereden. Er ontstonden daardoor ritten waarbij 

iemand een heel grote afstand in korte tijd had gereden of juist 0 kilometer had afgelegd.

Verder bleek dat een groot aantal postcodes van woningen en/of deelauto’s niet in de Gemeente 

Utrecht ligt of postcodes van postbussen zijn. Omdat het per aanbieder verschilt wat er wel en 

niet aanwezig was in de data, zijn alleen analyses uitgevoerd met ritten door gebruikers die in de 

Gemeente Utrecht wonen en een deelauto uit de Gemeente Utrecht hebben gebruikt.

4.2 Lidmaatschap van een deelauto-organisatie

4.2.1 Resultaten van het bewonerspanel en de enquête onder deelautogebruikers
Bijna alle respondenten van het bewonerspanel (95,5 procent) hebben wel eens gehoord over 

deelauto’s.  Een kleiner aantal mensen (10,2 procent) is ook lid van een deelauto-organisatie. Dit 

is echter wel een hoog percentage, aangezien volgens Jorritsma et al. (2015) ongeveer 1 procent 

van de Nederlanders aan autodelen doet. Het is wel waarschijnlijk dat deze aantallen voor de 

gemeente Utrecht in werkelijkheid een stuk lager liggen, aangezien relatief veel hoogopgeleiden 

de enquête hebben ingevuld en de meeste deelautogebruikers hoogopgeleid zijn. Bovendien 

is het waarschijnlijk dat de mensen die aan autodelen doen, vaker de enquête hebben ingevuld 

omdat ze het onderwerp interessant vinden.

Figuur 4.2 Lengte van het lidmaatschap van de respondenten van de enquête onder 

deelautogebruikers
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Ruim tachtig procent van de deelautogebruikers is al meer dan een jaar lid (figuur 4.2). Aan de 

andere kant betekent dit dat bijna een vijfde van de autodelers het afgelopen jaar lid is geworden. 

Er is helaas geen inzicht is in het aantal autodelers dat weer is gestopt met autodelen, maar het 

grote aandeel nieuwe leden kan erop duiden dat het aantal autodelers het afgelopen jaar sterk 

gegroeid is.

4.2.2 Resultaten van de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders
Volgens de gebruiksdata op ritniveau zijn in totaal 5762 inwoners van Utrecht lid van één van de 

4 onderzochte aanbieders. Dit betekent dus dat in 2017 1,7% van de inwoners van de gemeente 

Utrecht actief lid was van een deelauto-organisatie, wat een realistischer percentage is dan de 

eerder gevonden 10 procent van het bewonerspanel. De verwachting is wel dat het daadwerkelijke 

percentage autodelers wat hoger ligt, omdat er in 2018 waarschijnlijk veel leden bij zijn gekomen. 

Daarnaast is nog een klein deel van de inwoners lid van een andere aanbieder dan de vier 

onderzochte aanbieders, hoewel met deze vier aanbieders het grootste gedeelte van de markt 

is afgedekt. Uit de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders bleek dat bij één van 

de aanbieders 57 procent van de leden minder dan een jaar lid was in 2017. De data was niet 

allemaal van voldoende kwaliteit om over alle deelauto-aanbieders een uitspraak te doen over 

de groei van het aantal leden. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er mensen lid zijn van een 

deelauto-organisatie, maar geen deelauto gebruikt hebben in 2017. De verwachting is daarom dat 

het daadwerkelijke percentage autodelers in Utrecht in 2018 hoger is dan 1,7 procent, maar het is 

onduidelijk hoeveel hoger.

4.2.3 Wie zijn er lid van deelauto-organisaties?

Sociaal-demografische kenmerken

In tabel 4.2 worden de sociaal-demografische kenmerken van de verschillende groepen 

respondenten getoond. De respondenten uit het bewonerspanel zijn onderverdeeld in een groep 

die wel of niet aan autodelen doet. De respondenten uit de enquête onder deelautogebruikers 

doen allemaal aan autodelen.

Het percentage mannen en vrouwen van het bewonerspanel dat aan autodelen doet, is ongeveer 

gelijk. Ruim de helft van de autodelers heeft een leeftijd tussen de 35 en 54 jaar, maar er zijn ook 

relatief veel autodelers tussen de 25 en 34 jaar. Dit komt overeen met eerdere onderzoeken die 

beschreven zijn in het theoretisch kader. Dat de meeste autodelers hoogopgeleid zijn, werd ook 

al eerder gevonden. Deze resultaten zijn dus weinig verrassend. Wat wel opvalt, is dat relatief 

veel mensen met kinderen een deelauto gebruiken. Vaak wordt aangenomen dat huishoudens 

zonder kinderen flexibeler zijn en daarom minder snel een deelauto gebruiken. Dat wordt in dit 

onderzoek dus niet onderschreven. Helaas kon geen onderscheid gemaakt worden in huishoudens 

met kinderen van verschillende leeftijden. Mogelijk zijn huishoudens met jonge kinderen minder 

geneigd om te gaan autodelen, omdat ook zaken zoals kinderstoeltjes mee moeten worden 

genomen om kinderen te vervoeren. Aan de andere kant kunnen de deelauto’s natuurlijk ook voor 
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andere zaken gebruikt worden en kan een deelauto als tweede auto fungeren in huishoudens met 

jonge kinderen. 

Uit de enquête onder deelautogebruikers volgen vergelijkbare resultaten. Wel zitten in deze groep 

respondenten relatief meer mannen. Ook zijn er meer mensen met een leeftijd van 55 tot 65 jaar en 

minder van 25 tot 34 jaar dan in de groep autodelers van het bewonerspanel. 

In de gebruiksdata op ritniveau die verkregen is via de deelauto-aanbieders, zijn de verhoudingen 

wel anders. Relatief veel mensen hebben hun geslacht niet opgegeven. De verhouding mannen en 

vrouwen is wel ongeveer gelijk aan de verhouding in de enquête onder deelautogebruikers, waarbij 

het grootste deel van de gebruikers man is. Verder blijkt dat de groep gebruikers met een leeftijd 

tussen de 25 en 34 jaar veel groter is in de gebruiksdata van de deelauto-aanbieders. De groepen 

van ouder dan 55 jaar zijn veel kleiner dan bij de enquêtes. Mogelijk zijn de jongere mensen minder 

geneigd om een enquête in te vullen dan de oudere mensen en heeft dat gezorgd voor een 

vertekend beeld.

Tabel 4.2 Sociaal-demografische kenmerken van de respondenten van het bewonerspanel, van 

respondenten van de enquête onder deelautogebruikers en van de leden van de 4 onderzochte 

aanbieders 

Bewonerspanel Enquête onder 

deelauto-

gebruikers

Gebruiksdata 

op ritniveau 

van 

aanbieders

Niet-autodelers Autodelers Enquête onder 

deelauto-

gebruikers 

Leden van 4 

aanbieders

Geslacht Man 50,2% 50,6% 54,7% 44,8%

Vrouw 49,8% 49,4% 41,5% 33,5%

Anders/Wil niet 

zeggen

n.v.t. n.v.t. 3,9% 21,7%

Leeftijd 16 t/m 24 jaar 1,3% 0,9% 0,8% 7,2%

25 t/m 34 jaar 15,5% 22,3% 14,0% 38,1%

35 t/m 54 jaar 44,2% 51,5% 50,0% 41,7%

55 t/m 65 jaar 19,8% 17,2% 26,4% 10,4%

65+ jaar 19,1% 8,2% 8,8% 2,5%

Opleiding Laag opgeleid 

(Basisschool, 

MAVO, LAVO, LBO 

of VMBO)

7,2% 2,2% 1,1% n.v.t.
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Middelbaar 

opgeleid (HAVO, 

VWO of MBO)

17,1% 7,8% 7,0% n.v.t.

Hoog opgeleid 

(HBO of 

Universiteit)

75,7% 90% 91,9% n.v.t.

Huishoudens-

samenstelling

Alleenstaand 32% 25,4% 23,6% n.v.t.

Samen met 

partner, zonder 

kinderen

35,3% 32,8% 34,0% n.v.t.

Samen met 

partner, met 

kind(eren)

26,3% 32,8% 32,5% n.v.t.

Zonder partner, 

met kind(eren)

2,5% 4,3% 5,7% n.v.t.

Anders 4% 4,7% 4,2% n.v.t.

Over het inkomen van de respondenten kon in het bewonerspanel geen vraag gesteld worden. 

In de gerichte enquête onder autodelers, kon dit wel (tabel 4.3). Meer dan de helft van de 

respondenten heeft een netto inkomen van meer dan 3150 euro. Nog geen 10% heeft een netto 

inkomen van minder dan 1800 euro. In de gemeente Utrecht is het gemiddelde bruto inkomen 

per inwoner 24500 euro per jaar, omgerekend ruim 2000 euro per maand. Het gemiddelde bruto 

inkomen per inkomensontvanger is 31 200 euro per jaar, omgerekend 2600 euro per maand (CBS, 

n.d.). Omdat in de enquête gevraagd is naar inkomen van het huishouden, zijn deze getallen niet 

geheel te vergelijken. Het is echter wel duidelijk dat vooral mensen met een hoger inkomen lid zijn 

van een deelauto-organisatie.

Tabel 4.3 Netto maandinkomen van het huishouden

Netto maandinkomen Percentage van de respondenten

Minder dan €1000 1,9%

€1001 - €1350 2,9%

€1351 - €1800 3,6%

€1801 - €3150 22,0%

€3151 - €4500 22,5%

Meer dan €4500 24,9%

Wil ik niet zeggen 15,3%



26

Kenmerken van de woonlocatie

De resultaten van het bewonerspanel over het lidmaatschap van een deelauto organisatie is 

weergegeven in figuur 4.3. Hier is te zien dat het percentage deelautogebruikers het hoogste is in 

de binnenstad, West en Noordoost. In deze wijken is 12 tot 16 procent van de respondenten lid van 

een deelauto-organisatie. Het laagste aandeel wordt gevonden in Vleuten-De Meern, waar nog 

geen vier procent van de respondenten lid is. 

Figuur 4.3 Percentage respondenten van het bewonerspanel dat lid is van een deelauto-organisatie 

per wijk 

Uit de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders komt een vergelijkbare spreiding over 

de stad. Het percentage van de inwoners per wijk dat gebruiker is, laat zien dat in de Binnenstad 

in verhouding veel mensen lid zijn (ruim 4 procent is lid). In Overvecht en Vleuten-De Meern zijn 

de percentages laag (minder dan 1 procent), wat overeenkomt met de eerste resultaten uit het 

bewonerspanel. 

In figuur 4.4 zijn de resultaten uit de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders te 

zien. In alle wijken zijn de percentages wel lager dan de percentages van het bewonerspanel. Dat 

is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat autodelers ook nog lid kunnen zijn van andere deelauto-
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organisaties dan de 4 onderzochte organisaties in dit onderzoek. Anderzijds kan het percentage 

autodelers ook hoger zijn, doordat in het bewonerspanel relatief veel hoogopgeleiden mensen 

zitten en leden van deelauto-organisaties mogelijk eerder de enquête hebben ingevuld, doordat 

ze het interessanter vinden dan niet-autodelers. Ten slotte bevat de gebruiksdata op ritniveau van 

de deelauto-aanbieders gegevens uit 2017, terwijl in de enquêtes is gevraagd naar dit moment. Het 

aandeel autodelers groeit, dus de echte percentages zullen op dit moment hoger liggen. 

Figuur 4.4 Percentage van de inwoners van een wijk dat lid is van één van de vier onderzochte aanbieders
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Figuur 4.5 Stedelijkheidsgraad van de buurt van autodelers en niet-autodelers uit het 

bewonerspanel

Figuur 4.5 toont dat 83 procent van de autodelers in een buurt woont met de hoogste 

stedelijkheidsgraad. Dit is meer dan bij de niet-autodelers, waarbij 72 procent in een gebied woont 

met 2500 of meer adressen per km2. Ruim 10 procent van de niet-autodelers woont in een gebied 

met stedelijkheidsgraad van 1000 tot 1500 adressen per km2, van de autodelers is dat slechts 2 

procent.

De gemiddelde afstand van de buurt tot een treinstation is kleiner voor autodelers dan voor niet-

autodelers (figuur 4.6). Bijna driekwart van de autodelers woont op minder dan 2 kilometer afstand 

tot een treinstation. Bij de niet-autodelers is dit bijna twee derde van de respondenten. Bovendien 

woont bijna twee derde van de autodelers in een buurt met gemiddeld minder dan 3 km afstand 

van station Utrecht Centraal (figuur 4.7). Van de niet-autodelers woont 46 procent zo dichtbij. 

Figuur 4.6 (links) Gemiddelde afstand tot een treinstation in de buurt van autodelers en niet-

autodelers uit het bewonerspanel

Figuur 4.7 (rechts) Gemiddelde afstand tot station Utrecht Centraal in de buurt van autodelers en 

niet-autodelers uit het bewonerspanel
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Gebruikers van deelauto’s wonen ook vaker in buurten waar mensen gemiddeld dichterbij de 

supermarkt wonen dan niet-autodelers (figuur 4.8). Daarnaast wonen ze ook vaker in buurten waar 

mensen gemiddeld dichter bij het centrum wonen (figuur 4.9). Bijna de helft van de autodelers 

woont in een buurt op minder dan 1 kilometer van het centrum. Bij de niet-autodelers is dit 

ongeveer één derde.

Figuur 4.8 (links) Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt in de buurt van autodelers en niet-autodelers 

uit het bewonerspanel

Figuur 4.9 (rechts) Gemiddelde afstand tot het centrum in de buurt van autodelers en niet-autodelers uit het 

bewonerspanel

Al deze resultaten duiden erop dat autodelers gemiddeld dichter bij voorzieningen wonen. Dit 

maakt dat het voor hen gemakkelijker kan zijn om andere vervoermiddelen te gebruiken dan 

de eigen auto, omdat de voorzieningen op loop- of fietsafstand liggen. Bovendien is de trein 

toegankelijker wanneer het treinstation en het grote overstapstation Utrecht Centraal dichtbij zijn. In 

paragraaf 4.5 wordt verder ingegaan op het gebruik van andere vervoermiddelen door autodelers 

en niet-autodelers. 

Attitudes t.o.v. vervoermiddelen

Met behulp van principale-componentenanalyse is onderzocht in hoeverre de verschillende 

stellingen samen een aantal variabelen kunnen vormen over de attitude t.o.v. de verschillende 

vervoerwijzen. Om deze analyse te kunnen doen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan 

worden. 

De eerste voorwaarde omvat een voldoende hoge Kaiser-Meyer-Olkin score. Deze komt uit op 

0,844 en kan daarmee worden gekwalificeerd als goed (Field, 2013, p. 685). Daarnaast is Bartlett’s 

test of sphericity significant, wat betekent dat de correlaties tussen de verschillende variabelen 

over het geheel geen nul zijn. Ten slotte blijkt uit een eerste analyse dat acht van de twaalf 

communalities groter zijn dan 0,6. Twee waarden zijn kleiner dan 0,5. Toch is het mogelijk om 
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een principale componentenanalyse te doen, omdat de steekproef (1964 respondenten die alle 

stellingen hebben ingevuld) ruim groter is dan 500. Hierdoor kunnen betrouwbare resultaten 

gevonden worden (MacCallum, Widaman, Zhang en Hong, 1999 volgens Field, p. 684). De 

verschillende variabelen correleren niet teveel, in alle gevallen is r < 0.8 (zie Correlations tabel). 

Nadat voldaan is aan de voorwaarden, kan op verschillende manieren worden bepaald hoeveel 

factoren gevormd kunnen worden. Uitgaande van de screeplot, zouden we slechts 1 factor 

onderscheiden. Uitgaande van Kaisers criterium om factoren met een eigenvalue van groter dan 1 

te behouden, worden 3 verschillende factoren onderscheiden. Kaisers criterion kan accuraat zijn als 

de steekproef groter is dan 250 en als de ‘mean communality groter of gelijk is aan 0.6. (Field, 2013, 

p. 677) In dit geval is de steekproefgrootte 1964 en de mean communality is 0,634. Kaisers criterion 

wordt daarom gebruikt, resulterend in 3 factoren (tabel 4.4). 

Wanneer SPSS de tabel met residuen produceert, blijkt dat er 26 ‘nonredundant residual’s zijn (39 

procent) met 3 factoren. Field (2013, p. 700) geeft aan dat niet meer dan 50 procent van de residuals 

groter dan 0,05 mag zijn. Er is hier dus geen probleem. Uit de Anti-image matrix blijkt nogmaals dat 

de steekproefgrootte adequaat is, aangezien alle diagonale factoren ruim groter zijn dan 0,5. De 

kleinste is 0,706.  

Er is ‘oblique rotation’ gebruikt, omdat hierbij correlaties tussen de verschillende factoren is 

toegestaan (Field, 2013, p. 681). De verwachting is dat er wel een correlatie is, omdat bijvoorbeeld 

vergelijkingen worden gemaakt tussen de auto en een ander vervoermiddel. De attitudes zullen 

daarom waarschijnlijk aan elkaar gerelateerd zijn. Direct Oblimin rotatie werd gebruikt. Na analyse is 

inderdaad gebleken dat component 1 en 2, en 1 en 3 met elkaar gecorreleerd zijn. Direct Oblimin is 

daarmee de juiste keuze. 

Om de betrouwbaarheid van de 3 factoren te meten, wordt Cronbachs alpha gebruikt. Over het 

algemeen wordt een waarde van 0.7 tot 0.8 als betrouwbaar gezien. Alle drie de factoren zijn dus 

betrouwbaar (tabel 4.4). Wanneer één van de variabelen van de factoren verwijderd wordt, wordt 

Cronbachs alpha bijna altijd lager. Alleen voor de laatste stelling behorend bij de factor attitude t.o.v. 

openbaar vervoer, wordt de waarde iets hoger. Dit verschil is echter minimaal en daarom zullen alle 

vier de stellingen behouden blijven. 
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Tabel 4.4 Factoranalyse voor factoren die de attitude t.o.v. verschillende vervoermiddelen 

representeren

Factor

Variabele Attitude t.o.v. openbaar 
vervoer

Attitude t.o.v. actief 
transport

Attitude t.o.v. auto

Ik gebruik graag het 

openbaar vervoer

,868 -,047 -,070

Ik vermijd reizen met het 

openbaar vervoer

-,866 ,051 ,026

Het openbaar vervoer is 

soms handiger dan de 

auto

,717 ,097 ,106

Als het kan, ga ik liever 

met het openbaar 

vervoer, dan met de auto

,713 ,015 -,274

Als het kan, ga ik liever 

op de fiets, dan met de 

auto

,063 ,833 ,022

Ik vind fietsen plezierig ,119 ,765 ,207

Als het kan, ga ik liever te 

voet, dan met de auto

-,096 ,761 -,193

Wandelen is soms 

handiger dan met de 

auto gaan

-,053 ,680 -,097

Het bezit van een auto 

geeft me vrijheid

-,010 ,061 ,848

Ik vind autorijden 

plezierig

,033 -,005 ,804

Ik zou prima zonder auto 

kunnen leven

,214 ,117 -,597

Autorijden is veiliger dan 

andere manieren om te 

reizen

-,164 -,193 ,506

Eigenvalues 4,88 1,56 1,18
% van variantie 40,66 13,00 9,83
α ,758 ,774 ,849
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Figuur 4.10 (links) Attitude t.o.v. de auto van autodelers en niet-autodelers uit het bewonerspanel

Figuur 4.11 (rechts) Attitude t.o.v. fietsen en wandelen van autodelers en niet-autodelers uit het 

bewonerspanel

Autodelers hebben vaker een negatievere houding t.o.v. de auto dan niet-autodelers (figuur 4.10). 

Niet-autodelers hebben vaker positievere houding dan gemiddeld. Autodelers hebben vaker een 

positievere houding t.o.v. fietsen en wandelen dan niet-autodelers (figuur 4.11). Er zijn bijna geen 

autodelers met een negatievere houding dan gemiddeld. Niet-autodelers hebben vaker een 

gemiddelde of negatievere houding t.o.v. fietsen en wandelen, maar er zijn nog steeds meer niet-

autodelers met een positieve dan met een negatieve houding.

Autodelers hebben ook vaker een positievere houding t.o.v. het openbaar vervoer (figuur 4.12). Niet-

autodelers hebben vaker een gemiddelde of negatieve houding t.o.v. het openbaar vervoer. 

Figuur 4.12 Attitude t.o.v. openbaar vervoer van autodelers en niet-autodelers uit het bewonerspanel

Deze scores sluiten aan bij de verwachting dat autodelers ook vaak gebruik maken van andere 

vervoermiddelen. Mensen met een positieve attitude t.o.v. fiets en wandelen en openbaar vervoer, 

zullen daar waarschijnlijk eerder gebruik van maken. Aan de andere kant hebben autodelers 

een iets minder positieve attitude t.o.v. de auto, wat ervoor kan zorgen dat ze minder graag een 

auto bezitten dan de niet-autodelers. In paragraaf 4.5 wordt verder ingegaan op het gebruik van 
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andere vervoermiddelen en in paragraaf 4.6 op autobezit. In het theoretisch kader is beschreven 

dat attitudes ook een rol kunnen spelen in de keuze voor een woonomgeving en daarmee 

kunnen zorgen voor residentiële zelfselectie. In de volgende paragraaf wordt met behulp van een 

logistische regressie onderzocht welke variabelen een rol spelen in het lidmaatschap van een 

deelauto-organisatie. 

Sociaal-demografische en ruimtelijke kenmerken

Met behulp van een logistische regressie is onderzocht welke sociaal-demografische en ruimtelijke 

kenmerken van de woonwijk een relatie hebben met of iemand lid is van een deelauto-organisatie. 

Allereerst is getest of aan de voorwaarden voor een logistische regressie wordt voldaan: er mogen 

geen collineariteitsproblemen zijn en de continue variabelen moeten lineair gerelateerd zijn aan 

de log van de afhankelijke variabele (lidmaatschap van een deelauto-organisatie). Er blijken geen 

Tolerance-waarden kleiner dan 0,1 en geen VIF-waarden groter dan 10 te zijn en er is daarom geen 

sprake van multicollineariteit. Voor alle continue variabelen is de lineariteit van de logit getest. 

Alle interacties hebben een Sig.-waarde van groter dan 0,10 en zijn niet significant. Dit betekent 

dat er wordt voldaan aan de aanname van lineariteit van de logit. Verschillende variabelen met 

sociaal-demografische kenmerken, ruimtelijke kenmerken en attitudes zijn meegenomen in de 

analyse. Bij de meeste variabelen is de hoogste of de laagste categorie als referentie gekozen. Bij 

de variabele ‘Wijk’ is dit op een andere manier gedaan. De wijk Vleuten-De Meern is gekozen als 

referentiecategorie omdat in deze wijk het percentage autodelers het laagste is.



34

De regressie is in verschillende blocks met variabelen opgezet (tabel 4.5). Per block worden deze 

variabelen toegevoegd en is zichtbaar of deze toevoegingen de kwaliteit van het model verbeteren. 

De kwaliteit van de regressie wordt uitgedrukt in Nagelkerke R2. Block 1, 2 en 4 zijn significant, maar 

de toevoeging van ruimtelijke kenmerken is niet meer significant nadat sociaal-demografische 

kenmerken en wijken al zijn toegevoegd.

Tabel 4.5 Blocks in de logistische regressie

Block Toegevoegde variabelen Nagelkerke R Square Chi-square Sig. -2 Log likelihood

0 - - - 1202,289

1 Sociaal-demografische 
kenmerken

0,049 <0,001 1158,167

2 Wijken 0,081 0,001 1129,540

3 Ruimtelijke kenmerken 0,088 0,169 1123,107

4 Attitudes 0,170 <0,001 1046,353

In tabel 4.6 is te zien in hoeverre de variabelen een relatie hebben met lidmaatschap van een 

deelauto-organisatie. Uit de regressie blijkt dat wanneer alleen sociaal-demografische kenmerken 

bekeken worden, er met bijna alle sociaal-demografische kenmerken significante verschillen 

zijn. Alleen bij geslacht is dit niet zo, mannen zijn niet vaker lid van een deelauto-organisatie 

dan vrouwen, of andersom. Bij opleidingsniveau, leeftijd en huishoudenssamenstelling is er wel 

een relatie met lidmaatschap van een deelauto-organisatie. Hoogopgeleiden zijn vaker lid dan 

laag- en middelbaaropgeleiden. Dit sluit aan bij de verwachtingen en benadrukt nogmaals dat 

het hoge aantal hoogopgeleiden in het bewonerspanel een vertekend beeld kan geven van het 

aantal autodelers in de gemeente. Mensen met een leeftijd tussen de 35 en 65 jaar zijn vaker lid 

dan mensen tussen de 18 en 24 jaar. Dit past gedeeltelijk bij de gebruiksdata op ritniveau van de 

4 onderzochte aanbieders, waarbij de leeftijdsgroep 35 t/m 54 jaar ongeveer 40 procent van de 

leden omvat. Verder is daar de groep leden met een leeftijd van 25 t/m 34 jaar juist groot, dat 

komt niet terug in deze logistische regressie. Verder zijn mensen die kinderen hebben en zonder 

partner wonen, vaker lid dan alleenstaanden. Tussen alleenstaanden en mensen die met partner 

en met kinderen wonen, zijn geen significante verschillen. Het hebben van kinderen, lijkt dus geen 

beperkende factor in het lidmaatschap van een deelauto-organisatie. Mensen die bij hun ouders 

wonen zijn vaker lid van een deelauto-organisatie dan alleenstaanden. 

Wanneer gecorrigeerd wordt voor de woonwijk van de respondenten, blijven deze variabelen 

significant. Het blijkt dat mensen die in West, Noordwest, Noordoost, de Binnenstad of Zuid 

wonen, vaker lid zijn van een deelauto-organisatie dan mensen die in Vleuten-De Meern wonen. 

Bovendien zijn er nu geen significante verschillen meer tussen hoog- en laagopgeleiden in het 

lidmaatschap van een deelauto-organisatie. Mensen met verschillende opleidingsniveaus wonen 

dus waarschijnlijk vaker in verschillende wijken, waardoor het verschil in lidmaatschap van een 

deelauto-organisatie verdwijnt als gecorrigeerd wordt voor de woonwijk. Er zou hier dus sprake 

kunnen zijn van residentiële zelfselectie.
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Na toevoeging van de ruimtelijke kenmerken van de buurt blijkt dat er geen significante relatie 

meer is met de verschillende wijken. Daarnaast is geen van de ruimtelijke kenmerken significant. 

Dit betekent dat de verschillen tussen de wijken verklaard kunnen worden uit de ruimtelijke 

kenmerken. De afstand tot Utrecht Centraal, een ander treinstation, de supermarkt en de 

omgevingsadressendichtheid van de buurt verklaren dus of iemand al dan niet lid is van een 

deelauto-organisatie.

Ten slotte worden de factoren van de attitudes t.o.v. verschillende vervoermiddelen toegevoegd. 

Deze hebben alle drie een significante relatie met lidmaatschap van een deelauto-organisatie. 

Mensen met een positieve attitude t.o.v. openbaar vervoer en actief transport zijn vaker lid van een 

deelauto-organisatie dan mensen die dat niet hebben. Mensen met een positieve attitude t.o.v. de 

auto zijn juist minder vaak lid. Dit komt waarschijnlijk doordat de deelauto niet de hoofdvervoerwijze 

is en ook veel gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en fiets. Mensen met een positieve 

houding t.o.v. de auto zijn juist minder vaak lid. Mogelijk hebben zij al een (of meerdere) eigen auto’s 

gekocht en gebruiken daarnaast geen deelauto.

Na toevoeging van de attitudes is er geen significante relatie meer met het opleidingsniveau 

van de respondenten. Er zijn dan dus geen significante verschillen meer tussen de verschillende 

opleidingsniveaus in het lidmaatschap van een deelauto-organisatie. Het lijkt er dus op dat 

middelbaaropgeleiden andere attitudes hebben t.o.v. de verschillende vervoerwijzen. Ook de 

huishoudenssamenstelling bij ouders/verzorgers is nu niet meer significant. Mogelijk hebben 

respondenten die bij hun ouders/verzorgers wonen dus een significant andere attitude dan 

alleenstaanden.

Dat er wel een relatie is tussen lidmaatschap van een deelauto-organisatie en de attitudes duidt er 

op dat er sprake is van residentiële zelfselectie. Het zou goed kunnen dat mensen met bepaalde 

reisvoorkeuren hun woonwijk erop uit zoeken om deze reisvoorkeuren te kunnen uitoefenen. 
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Tabel 4.6 Logistische regressie

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4

Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Dummy geslacht ,932 ,897 ,899 ,901

OPLEIDING

Dummy opleiding laag ,208* ,234 ,246 ,461

Dummy opleiding middelbaar ,386** ,426** ,442** ,707

LEEFTIJD

Dummy leeftijd 25 t/m 34 jaar ,702 ,825 ,755 ,654

Dummy leeftijd 35 t/m 54 jaar 2,526** 2,722** 2,606** 3,222**

Dummy leeftijd 55 t/m 65 jaar 2,015* 2,097* 2,010* 2,481**

Dummy leeftijd 65+ jaar 1,883 1,819 1,783 1,761

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

Dummy huishoudenssamen-
stelling samen met partner, 
zonder kinderen

1,171 1,152 1,141 1,053

Dummy huishoudenssamen-
stelling samen met partner, met 
kinderen

1,328 1,419 1,435 1,393

Dummy huishoudenssamen-
stelling zonder partner, met kin-
deren

3,108** 3,404** 3,338** 4,254**

Dummy huishoudenssamen-
stelling bij ouders/verzorgers

4,763* 4,983* 5,021* 3,284

Dummy huishoudenssamen-
stelling anders

1,196 1,090 1,093 ,884

WIJK

Dummy wijk West 3,686** 1,022 ,815

Dummy wijk Noordwest 2,698* ,925 ,787

Dummy wijk Overvecht 1,051 ,491 ,456

Dummy wijk Noordoost 3,692** 1,054 ,986

Dummy wijk Oost 1,993 ,685 ,479

Dummy wijk Binnenstad 4,468** 1,061 ,889

Dummy wijk Zuid 2,934* 1,231 1,038

Dummy wijk Zuidwest 1,226 ,367 ,322

Dummy wijk Leidsche Rijn 2,177 1,386 1,300

Gemiddelde afstand tot Utrecht 
Centraal van de buurt

,824 ,812

Gemiddelde afstand tot treinsta-
tion van de buurt

1,024 1,067

Gemiddelde afstand tot super-
markt van de buurt

1,429 1,456

Omgevingsadressendichtheid van 
de buurt

1,000 1,000

Attitude t.o.v. openbaar vervoer 1,707**

Attitude t.o.v. actief transport 1,299*

Attitude t.o.v. auto ,759**

Constante ,058** ,021** ,054 ,051

Betrouwbaarheidsniveau: *= p<0,05   **=p<0,01
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4.3 Reisgedrag met een deelauto

4.3.1 Resultaten van het bewonerspanel en de enquête onder deelautogebruikers
De meeste respondenten van het bewonerspanel zijn lid van Greenwheels, Snappcar of MyWheels 

(tabel 4.7). Ruim driekwart van de autodelers is lid van 1 deelauto-maatschappij, ongeveer 20 

procent is lid van 2 maatschappijen (figuur 4.13). De verwachting was dat respondenten vaker 

van meerdere maatschappijen lid zouden zijn. Bij een aantal van de aanbieders betaal je geen 

abonnementskosten meer en daardoor zouden leden per rit kunnen kijken welke aanbieder het 

meest voordelig is.

Tabel 4.7 Deelauto-maatschappijen waar de respondenten van het bewonerspanel lid zijn

Aantal leden in 
het bewoner-
spanel

Percentage 
leden in het 
bewoners 
-panel

SnappCar 90 38%

MyWheels 48 20%

Greenwheels 133 56%

We Drive Solar 5 2%

ConnectCar, Witkar of 
StudentCar

11 5%

Anders 13 5%

Aantal autodelers 237

Figuur 4.13 Aantal maatschappijen waar respondenten van de enquête onder deelautogebruikers 

lid zijn 
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Figuur 4.14 (links) Frequentie van het gebruik van een deelauto door respondenten van de gerichte 

enquête

Figuur 4.15 (rechts) Afgelegde afstand met een deelauto door respondenten van de enquête onder 

deelautogebruikers

Voor de rest van de analyses over het reisgedrag met een deelauto, wordt gebruik gemaakt van de 

data van de enquête onder deelautogebruikers. 18 van de 408 respondenten stellen de eigen auto 

als deelauto beschikbaar en gebruikt nooit een andere deelauto. Ruim één derde van de andere 

leden gebruikt de deelauto een aantal keer per jaar. Van de overige respondenten is in figuur 4.14 

te zien hoe vaak ze een deelauto gebruiken. Er is een grote groep die de auto een aantal keer per 

maand gebruikt. Slechts een klein deel van de respondenten gebruikt de deelauto eens per week 

of vaker. Dit laat zien dat de deelauto bijna nooit het hoofdvervoermiddel van de respondent is. In 

veel gevallen wordt door autodelers voor een ander vervoermiddel gekozen. In paragraaf 4.5 wordt 

verder ingegaan op de relatie tussen deelautogebruik en het gebruik van andere vervoermiddelen. 

Autodelers gebruiken veel minder vaak een deelauto dan autobezitters hun eigen auto.

Figuur 4.15 geeft inzicht in de afstanden die autodelers afleggen met een deelauto. De meeste 

respondenten leggen tussen de 11 en de 100 kilometer per rit af met een deelauto. Dit zou 

betekenen dat mensen met een deelauto langere afstanden afleggen dan dat gewoonlijk met een 

eigen auto gebeurt. Waarschijnlijk is de drempel om de auto te pakken voor korte afstanden bij een 

deelauto hoger. 

De respondenten gebruiken een deelauto voor verschillende doelen (figuur 4.16). De meeste 

mensen geven aan een deelauto te gebruiken voor een bezoek aan vrienden en familie of 

voor het vervoeren van zware spullen. Toch word ook nog vaak een deelauto gebruikt voor een 

vakantie of weekend weg en om naar een groengebied te gaan. De deelauto’s worden meestal 

een aantal keer per jaar gebruikt voor deze doelen. Wanneer de resultaten met eerder onderzoek 

van Jorritsma et al. (2015) worden vergeleken, valt op dat de autodelers in het huidige onderzoek 

veel vaker een deelauto gebruiken voor een vakantie of weekend weg. Slechts 2 procent van de 

respondenten gebruikt een deelauto met dit doel in het onderzoek van Jorritsma et al., tegenover 

36% van de respondenten van dit onderzoek. Dit zou te maken kunnen hebben met een toename 

in het aandeel autodelers dat gebruik maakt van peer-to-peerdeelauto’s, welke over het algemeen 

goedkoper zijn dan de business-to-consumerdeelauto’s. Het is daardoor momenteel betaalbaarder 
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om een langere rit te maken met een deelauto. In 2015 gebruikte in het onderzoek van Jorritsma 

et al., ongeveer een kwart van de autodelers een peer-to-peerdeelauto, in het bewonerspanel 

gebruikt bijna 40% een peer-to-peerdeelauto en nog eens 20% een aanbieder waarbij peer-to-peer 

en business-to-consumerdeelauto’s worden aangeboden. 

Figuur 4.16 Doelen voor het gebruik van een deelauto door respondenten van de enquête onder 

deelautogebruikers
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4.3.2 Resultaten van de gebruiksdata op ritniveau van de deelauto-aanbieders
Figuur 4.17 geeft inzicht in het aantal ritten dat de autodelers per jaar maken met een deelauto. 

Zeventig procent van de autodelers gebruikt de deelauto 5 keer per jaar of minder. Ongeveer 2% 

gebruikt een deelauto voor meer dan 52 ritten per jaar, dus vaker dan wekelijks. Gebruikers lijken 

dus minder vaak een deelauto te gebruiken dan in het bewonerspanel werd aangegeven. Mogelijk 

zijn de respondenten in het bewonerspanel meer geïnteresseerd in autodelen omdat het actievere 

leden zijn en hebben zij daarom ook vaker de enquête ingevuld. 

Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende aanbieders. Bij aanbieder D is de mediaan 

van het aantal ritten per gebruiker per jaar 1, terwijl dit bij aanbieder C 26 is. De structuur van het 

abonnement heeft dus waarschijnlijk grote invloed op hoe vaak iemand een deelauto gebruikt. 

Figuur 4.17 Aantal ritten per gebruiker per jaar van de 4 onderzochte aanbieders 

In figuur 4.18 is zichtbaar wat de afgelegde afstand is die de autodelers hebben afgelegd tijdens 

een rit met een deelauto uit de gebruiksdata op ritniveau. De afstanden die afgelegd worden met 

een deelauto komen niet geheel overeen met de resultaten uit het bewonerspanel. Uit de data van 

het bewonerspanel volgde een groter aandeel ritten van 50 tot 100 kilometer (26%), en een kleiner 

aandeel van 10 tot 50 kilometer (34%). Verder zijn de verhoudingen vergelijkbaar. Dit betekent nog 

steeds dat mensen over het algemeen langere afstanden met een deelauto afleggen dan met de 

eigen auto. 

Figuur 4.18 Afgelegde afstand per rit van de 4 onderzochte aanbieders
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Alle autodelers hebben samen in 2017 45.201 ritten gemaakt met een deelauto uit Utrecht. 89% van 

deze ritten werd gemaakt met een business-to-consumerdeelauto. Dat is opvallend, aangezien 

een veel groter percentage van de deelauto’s in Utrecht een peer-to-peerdeelauto is. Bovendien 

was bijna 50% van de autodelers lid van een deelauto-organisatie die (ook) peer-to-peerdeelauto’s 

aanbiedt. Mogelijk is de drempel om een peer-to-peerdeelauto te huren toch hoger dan een 

business-to-consumerdeelauto. Verschillende redenen kunnen hier een rol spelen. Het ophalen 

van de sleutel bij een peer-to-peerdeelauto maakt het bijvoorbeeld lastiger om op het laatste 

moment of bij weinig tijd een deelauto te huren. Daarnaast moeten de autodelers ook vertrouwen 

hebben in de kwaliteit van de deelauto.

Figuur 4.20 Aantal dagen met de deelauto per trip door de gebruikers van de 4 onderzochte 

aanbieders

Figuur 4.19 Aantal ritten per weekdag door de gebruikers van de 4 onderzochte aanbieders 

 

In figuur 4.19 is het aantal ritten met een deelauto per weekdag te zien. Ongeveer twee derde 

van de ritten wordt gemaakt in het weekend, één derde doordeweeks. De meeste ritten worden 

gemaakt op zaterdag (19 procent van de ritten). Op maandag en dinsdag worden de minste 

ritten gemaakt (beide 12 procent). Aangezien een deelauto vaak gebruikt wordt met als doel 

het bezoeken van vrienden of familie, is het logisch dat dit relatief vaak in het weekend gebeurt, 

wanneer de meeste mensen vrij zijn. Toch worden ook nog wel veel ritten doordeweeks gemaakt. 
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Verreweg het grootste deel van de ritten met een deelauto vindt op één dag plaats (figuur 4.20). In 

9% van de gevallen is een rit verspreid over 2 dagen en 3% van de ritten is verspreid over 3 dagen of 

meer. 

Figuur 4.21 toont het begintijdstip van de ritten met een deelauto. Ruim 14 procent van de ritten 

begint in de ochtendspits, maar de meeste ritten beginnen in de ochtend tussen 9 en 12 uur of het 

begin van de middag tussen 12 en 15 uur. ’s Nachts beginnen er nauwelijks ritten. Het valt op dat 

veel ritten dus na de ochtendspits beginnen. Dat lijkt logisch, aangezien veel mensen de deelauto 

niet gebruiken voor woon-werkverkeer.

Figuur 4.21 Begintijd van de ritten bij de 4 onderzochte aanbieders

Figuur 4.22 geeft inzicht in de duur van de ritten met een deelauto. De helft van de ritten heeft een 

duur van minder dan 4 uur, waarbij de deelauto dus voor één dagdeel gebruikt wordt. 7 procent van 

alle ritten duurt zelfs minder dan 1 uur. Aan de andere kant duurt 12 procent van de ritten langer dan 

12 uur.

Figuur 4.22 Duur van de ritten van de 4 onderzochte aanbieders
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Met behulp van clusteranalyse is bekeken of er verschillende groepen ritten onderscheiden kunnen 

worden op basis van het de dag van de week, begintijd en afstand van de rit. Vanwege de grootte 

van de dataset en het gebruik van zowel continue als categorische variabelen, wordt gebruik 

gemaakt van two-step cluster analyse. Meer informatie over deze analyse is te vinden in paragraaf 

3.2.2.

Er worden in totaal 10 verschillende clusters gevonden en daarnaast een cluster met ritten die niet 

binnen deze clusters vallen (outliers). In tabel 4.8 is te zien welke clusters er onderscheiden worden. 

De kwaliteit van de clusters is goed (Silhouette measure of cohesion and seperation = 1,0). 

Tabel 4.8 Clusters met ritten

Cluster Week/Weekend Begintijd Afstand Percentage van de ritten

6 Week 6 tot 12 uur 10 tot 50 10,90%

7 Week 6 tot 12 uur Meer dan 50 15,00%

3 Week 12 tot 18 uur Minder dan 10 3,90%

2 Week 12 tot 18 uur 10 tot 50 11,80%

8 Week 12 tot 18 uur Meer dan 50 8,90%

4 Week 18 tot 24 uur 10 tot 50 6,30%

5 Weekend 6 tot 12 uur 10 tot 50 5,00%

10 Weekend 6 tot 12 uur Meer dan 50 8,20%

1 Weekend 12 tot 18 uur 10 tot 50 6,80%

9 Weekend 12 tot 18 uur Meer dan 50 8,10%

Outliers 15,20%

 

De gevonden clusters geven inzicht in wat typische ritten zijn die met een deelauto gemaakt 

worden. Cluster 7 is met 15% van de ritten het grootste cluster, met ritten van meer dan 50 kilometer 

die doordeweeks in de ochtend worden gemaakt. Daarnaast zijn er nog 9 andere clusters, 

waardoor eigenlijk alle combinaties van week/weekend, begintijd en afstand wel voorkomen. 

Bovendien omvat het cluster met outliers de meeste ritten. Er blijken dus geen typische ritten te 

onderscheiden in de dataset, er worden allerlei verschillende ritten gemaakt.
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4.4 De relatie van sociaal demografische en ruimtelijke 
kenmerken met het reisgedrag met een deelauto
Vanuit het theoretisch kader is de verwachting ontstaan dat er verschillen zijn in reisgedrag 

tussen mensen met verschillende sociaal-demografische kenmerken en verschillende ruimtelijke 

kenmerken van de woonomgeving. In paragraaf 4.2 hebben we gezien wat de relatie is van deze 

variabelen met of iemand al dan niet lid is van een deelauto-organisatie. In deze paragraaf gaan we 

in op de relatie van sociaal-demografische en ruimtelijke kenmerken met het reisgedrag met een 

deelauto. Er is gekeken of bepaalde groepen vaker een deelauto gebruiken, vaker een bepaalde 

afstand afleggen of dat ze langer of korter lid zijn.

4.4.1. Sociaal-demografische kenmerken

Resultaten uit de enquête onder deelautogebruikers

Als eerste is met behulp van de data uit de enquête onder autodelers bekeken of er een relatie is 

tussen de sociaal-demografische kenmerken en het reisgedrag met een deelauto. Er zijn hiervoor 

verschillende chi-kwadraattoetsen gedaan, waarvan de resultaten staan in tabel 4.9. In deze tabel 

is te zien dat voor een groot deel van de sociaal demografische variabelen er geen relatie is met 

het reisgedrag met een deelauto. Er is wel een zwak verband tussen leeftijd en frequentie van 

deelautogebruik, dat verder getoond wordt in figuur 4.23. Mensen met een leeftijd van 35 tot 54 jaar 

gebruiken het vaakst minstens eens per maand een deelauto. We hebben al eerder gezien dat dit 

tegelijkertijd ook de groep is die vaker lid is van een deelauto-organisatie.

Tabel 4.9 Chi-kwadraattoets met ritkenmerken en sociaal-demografische kenmerken van de 

respondenten van de enquête onder deelautogebruikers 

Ritkenmerken Sociaal-demografische  
kenmerken

Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie 
Cramer’s V

Frequentie Geslacht 3,915 0,418

Opleidingsniveau 3,880 0,144

Leeftijd 13,872 0,031 0,137 Zwak verband

Huishoudenssamenstelling 22,463 0,004 0,174 Zwak verband

Afgelegde 
afstand

Geslacht 7,058 0,316

Opleidingsniveau 1,061 0,786

Leeftijd 16,412 0,063

Huishoudenssamenstelling 15,034 0,240
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Figuur 4.23 Frequentie van het gebruik van een deelauto voor verschillende leeftijdsgroepen van de 

respondenten van de enquête onder deelautogebruikers

Uit de data van de enquête onder deelautogebruikers blijkt ook dat er een relatie is tussen 

de huishoudenssamenstelling en het reisgedrag met een deelauto. Dit verband is zichtbaar 

gemaakt in figuur 4.24. Alleenstaanden gebruiken minder frequent een deelauto dan mensen 

met een partner en/of kinderen. De reiskosten zouden hier een rol kunnen spelen. Per persoon 

zijn de kosten van een ritje met een deelauto met meer personen eerder lager dan wanneer 

voor meerdere mensen bijvoorbeeld treinkaartjes moeten worden gekocht. Mogelijk is in grotere 

huishoudens ook vaker aanvullend vervoer nodig, waarvoor de deelauto uitkomst biedt. De overige 

huishoudenssamenstellingen, zoals respondenten woonachtig in een studentenhuis, gebruiken 

meestal een aantal keer per jaar een deelauto. 

 

Figuur 4.24 Frequentie van het gebruik van een deelauto voor verschillende 

huishoudenssamenstellingen van de respondenten van de enquête onder deelautogebruikers
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Resultaten uit de gebruiksdata op ritniveau van de deelautoaanbieders

Met behulp van de gebruiksdata op ritniveau van de vier onderzochte aanbieders is ook gekeken 

naar de relatie tussen sociaal-demografische kenmerken en het reisgedrag met een deelauto. Ook 

hiervoor is een aantal chi-kwadraattoetsen gedaan, waarvan de resultaten te zien zijn in tabel 4.10.

Tabel 4.10 Chi-kwadraattoets met sociaal-demografische kenmerken en ritkenmerken van de 

gebruiksdata op ritniveau

Reisgedrag Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie 
Cramer’s V

Geslacht Aantal ritten per jaar 6,820 0,234 - -

Afstand van de rit 23,488 0,001 0,025 Zeer zwak ver-
band

Duur van de rit 117,306 <0,00 0,056 Zeer zwak ver-
band

Begintijd van de rit 108,778 <0,00 0,054 Zeer zwak ver-
band

Weekend of door de weeks 53,373 <0,00 0,037 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 15,809 <0,00 0,020 Zeer zwak ver-
band

Leeftijd Aantal ritten per jaar 528,895 <0,00 0,152 Zwak verband

Afstand van de rit 960,725 <0,00 0,072 Zeer zwak ver-
band

Duur van de rit 1915,675 <0,00 0,101 Zwak verband

Begintijd van de rit 501,018 <0,00 0,052 Zeer zwak ver-
band

Weekend of door de weeks 231,410 <0,00 0,070 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 2643,993 <0,00 0,237 Zwak verband

In eerste gedeelte van tabel 4.26 is te zien dat er alleen zeer zwakke verbanden zijn tussen de 

ritkenmerken en het geslacht van de gebruikers. In het tweede gedeelte van tabel 4.26 is te zien 

dat er wat sterkere verbanden zijn tussen de leeftijd van de gebruiker en de ritkenmerken. Zo is 

er een significante relatie tussen de leeftijd van de respondent en het aantal ritten per jaar. Dit 

verband is beter zichtbaar gemaakt in figuur 4.25. Oudere mensen gebruiken vaker een deelauto 

dan jonge mensen. Bijna 90% van de gebruikers in de leeftijdsgroep van 18 t/m 25 jaar heeft de 

deelauto maximaal 5 keer per jaar gebruikt. Van de leden van 65 jaar of ouder, heeft ruim de helft 

hem maximaal 5 keer per jaar gebruikt. Naast deze chi-kwadraattoetsen valt bovendien op dat 

bijna 45 procent van de gebruikers jonger is dan 35 jaar (zie paragraaf 4.2.3.1), maar dat deze groep 

slechts 25 procent van de ritten heeft gemaakt. Uit de enquête onder deelautogebruikers bleek 

juist dat respondenten met een leeftijd van 35 t/m 54 jaar de meeste ritten maakten (zie figuur 4.25). 

De resultaten  sluit dus niet geheel aan bij de resultaten uit de enquête. Mogelijk weten mensen 

niet zo goed hoeveel ritten ze precies gemaakt hebben en geven ze daardoor aantallen op die niet 
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kloppen. Aan de andere kant zou het ook kunnen dat de groep respondenten in de enquête onder 

deelautogebruikers niet representatief is in deze leeftijdsgroep.

Figuur 4.25 Aantal ritten met een deelauto per leeftijdsgroep van de gebruiksdata op ritniveau 

 

Uit een analyse van de gebruiksdata  blijkt daarnaast dat jongere mensen over het algemeen 

grotere afstanden afleggen dan de oudere gebruikers. In figuur 4.26 is te zien dat 19% van de 

ritten van mensen van jonger dan 24 jaar een afstand heeft van meer dan 200 kilometer. Bij 

gebruikers van ouder dan 65 jaar, is dit slechts 5% van de ritten. Oudere gebruikers leggen in 

verhouding juist meer ritten van 10 tot 50 kilometer af. Met behulp van de data uit de enquête onder 

deelautogebruikers werd eerder geen relatie gevonden (zie tabel 4.9). Mogelijk wordt er met de 

gebruiksdata op ritniveau wel een relatie gevonden omdat er meer data beschikbaar is. In tabel 4.26 

is te zien dat het een zeer zwak verband is.

Figuur 4.26 Afstanden van de ritten met een deelauto per leeftijdsgroep van de gebruiksdata op 

ritniveau
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In figuur 4.27 zijn de verschillen per leeftijdsgroep in de duur van de rit te zien uit de gebruiksdata 

op ritniveau. Jongere mensen nemen de deelauto vaker over een langere periode mee dan oudere 

mensen. Ze maken minder vaak ritten met een duur van 3 tot 9 uur. Jongere mensen maken dus 

minder vaak ritten, maar als ze een rit maken, dan is dat vaak een langere rit over een grotere 

afstand. 

Figuur 4.27 Duur van de ritten met een deelauto per leeftijdsgroep van de gebruiksdata op ritniveau

In figuur 4.28 is te zien dat jongere mensen vaker een peer-to-peer deelauto gebruiken dan oudere 

mensen. Toch wordt ook bij hen nog 60% van de ritten met een business-to-consumerdeelauto 

gemaakt. Uit ander onderzoek bleek ook al dat met name jonge mensen gebruik maken van een 

peer-to-peer deelauto. Mogelijk is voor hen de drempel lager om andermans auto te gebruiken.

Figuur 4.28 Type deelauto per leeftijdsgroep van de gebruiksdata op ritniveau
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4.4.2 Ruimtelijke kenmerken van de woonomgeving
Met de data uit de enquête onder deelautogebruikers zijn verschillende chi-kwadraattoetsen 

gedaan om te onderzoeken of er een relatie is tussen de ruimtelijke kenmerken van de 

woonomgeving en het reisgedrag met een deelauto (tabel 4.11). Vanwege het kleine aantal 

respondenten zijn de verschillende categorieën van de frequentie en afstand wel sterk 

samengevoegd. Uit de chi-kwadraattoetsen blijkt dat er geen relatie is.

Tabel 4.12 Chi-kwadraattoetsen met ruimtelijke kenmerken en ritkenmerken van de gebruiksdata op ritniveau

Reisgedrag Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie 
Cramer’s V

Wijk Aantal ritten per geb-
ruiker

109,241 <0,00 0,062 Zeer zwak ver-
band

Duur van de rit 1055,811 <0,00 0,053 Zeer zwak ver-
band

Afstand van de rit 765,798 <0,00 0,052 Zeer zwak ver-
band

Begintijd 451,202 <0,00 0,037 Zeer zwak ver-
band

Weekend of doorde-
weeks

199,052 <0,00 0,065 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 877,138 <0,00 0,137 Zwak verband

Stedelijkheidsgraad Aantal ritten per geb-
ruiker

52,133 <0,00 0,048 Zeer zwak ver-
band

Duur van de rit 331,889 <0,00 0,042 Zeer zwak ver-
band

Afstand van de rit 228,442 <0,00 0,035 Zeer zwak ver-
band

Begintijd 363,124 <0,00 0,044 Zeer zwak ver-
band

Weekend of doorde-
weeks

41,750 <0,00 0,030 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 110,121 <0,00 0,048 Zeer zwak ver-
band

Tabel 4.11 Chi-kwadraattoetsen met ruimtelijke kenmerken en reisgedrag met een deelauto

Reisgedrag Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie 
Cramer’s V

Wijk Frequentie 11,169 0,192 - -

Afstand 9,158 0,907 - -

Stedelijkheid Frequentie 1,113 0,291 - -

Afstand 0,075 0,963 - -

Met de gebruiksdata op ritniveau van de vier aanbieders zijn nogmaals verschillende chi-

kwadraattoetsen gedaan om de relatie tussen de ruimtelijke kenmerken van de woonomgeving 

en ritkenmerken te onderzoeken. Hieruit blijkt juist dat bijna alle chi-kwadraattoets significant zijn. 

Waarschijnlijk is dit vooral aan de grootte van de dataset te danken, aangezien alle verbanden wel 

zeer zwak zijn. Cramer’s V is bij bijna alle chi-kwadraattoetsen zeer klein met een waarde tussen de 

0,031 en 0,088. Alleen bij het type auto per wijk is het verband sterker. 
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Reisgedrag Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie 

Cramer’s V

Afstand tot Utrecht 
Centraal

Aantal ritten per geb-
ruiker

34,382 0,024 0,039 Zeer zwak ver-
band

Duur van de rit 375,264 <0,00 0,045 Zeer zwak ver-
band

Afstand van de rit 352,592 <0,00 0,043 Zeer zwak ver-
band

Begintijd 274,631 <0,00 0,038 Zeer zwak ver-
band

Weekend of doorde-
weeks

64,455 <0,00 0,037 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 109,173 <0,00 0,048 Zeer zwak ver-
band

Afstand tot een super-
markt

Aantal ritten per geb-
ruiker

177,360 <0,00 0,088 Zeer zwak ver-
band

Duur van de rit 271,750 <0,00 0,038 Zeer zwak ver-
band

Afstand van de rit 252,677 <0,00 0,037 Zeer zwak ver-
band

Begintijd 219,915 <0,00 0,034 Zeer zwak ver-
band

Weekend of doorde-
weeks

116,620 <0,00 0,050 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 42,844 <0,00 0,030 Zeer zwak ver-
band

Afstand tot een trein-
station

Aantal ritten per geb-
ruiker

31,750 0,626 - -

Duur van de rit 340,836 <0,00 0,032 Zeer zwak ver-
band

Afstand van de rit 307,623 <0,00 0,033 Zeer zwak ver-
band

Begintijd 395,717 <0,00 0,036 Zeer zwak ver-
band

Weekend of doorde-
weeks

46,339 <0,00 0,031 Zeer zwak ver-
band

B2C of P2P 52,661 <0,00 0,033 Zeer zwak ver-
band

Vervolg tabel 4.12 Chi-kwadraattoetsen met ruimtelijke kenmerken en ritkenmerken van de 

gebruiksdata op ritniveau
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Het voert te ver om voor iedere variabele een grafiek of kaart te tonen. Het is in ieder geval zichtbaar 

dat ruimtelijke kenmerken van de woonomgeving een beperkte invloed kunnen hebben op het 

reisgedrag met een deelauto. Om enig inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de ritkenmerken 

per wijk zijn een aantal kaarten gemaakt. In al deze kaarten valt echter op dat er inderdaad maar 

weinig verschillen zijn tussen de verschillende wijken. In figuur 4.29 is bijvoorbeeld zichtbaar dat de 

mediaan van het aantal ritten per wijk wisselt tussen de 2 en 3 ritten per jaar. 

Figuur 4.29 Mediaan van het aantal deelautoritten per gebruiker per jaar per wijk van de 

gebruiksdata op ritniveau

Ook de mediaan van de duur van de ritten met een deelauto is per wijk weinig verschillend (figuur 

4.30). In Vleuten-De Meern is de mediaan het grootst met een waarde van 5 uur en een kwartier. In 

Noordoost worden wat kortere ritten gereden en is de mediaan 3,5 uur. 
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Figuur 4.30 Mediaan van de duur van deelautoritten per wijk van de gebruiksdata op ritniveau

 

De afstanden die worden gereden zijn voor iedere wijk ook ongeveer hetzelfde (figuur 4.31). Omdat 

van verschillende aanbieders niet de absolute afstand maar een afstandsklasse beschikbaar is, is 

het niet mogelijk om de mediaan van de afstand uit te rekenen. In figuur 4.31 is daarom zichtbaar 

welk percentage van de ritten in iedere afstandsklasse valt. Het valt op, dat er geen heel grote 

verschillen zijn tussen de wijken. In elke wijk zijn de verreweg meeste ritten van een afstand van 10 

tot 50 kilometer. In Noordwest worden relatief  meer langere ritten gemaakt en in  Zuid juist relatief 

veel ritten van minder dan 10 kilometer. 

De enige variabele waarvoor grotere verschillen duidelijk zijn, is de verhouding tussen het aantal 

ritten dat met een peer-to-peer- en business-to-consumerdeelauto is gemaakt. In figuur 4.32 is te 

zien dat in Overvecht en Noordwest in verhouding de meeste peer-to-peerritten worden gemaakt 

van alle wijken (26% en 19% van de ritten). In Vleuten-De Meern heeft niemand een rit met een peer-

to-peerdeelauto gemaakt.
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Figuur 4.31 Verhoudingen tussen de afstanden per rit met een deelauto per wijk

Figuur 4.32 Percentage van de deelautoritten dat met een peer-to-peerdeelauto werd gemaakt
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4.5 Reisgedrag met andere vervoermiddelen

4.5.1 Autodelers en niet-autodelers
Om te onderzoeken of er een relatie is tussen het gebruik van andere vervoermiddelen en het 

lidmaatschap van een deelauto-organisatie, zijn verschillende chi-kwadraattoetsen gedaan. Om 

autodelers en niet-autodelers te vergelijken zijn de data van het bewonerspanel gebruikt. In tabel 

4.13 staan de resultaten van de verschillende chi-kwadraattoetsen. Uit deze toetsen blijkt dat er 

een significant verband is tussen lidmaatschap van een deelauto-organisatie en het reisgedrag 

met de auto, (elektrische) fiets en trein. Er is geen significante relatie tussen lidmaatschap van een 

deelauto-organisatie en reisgedrag met de tram of bus. Deze relaties worden verder verbeeld 

in  de figuren 4.33 t/m 4.36.  In de enquête werd ook gevraagd naar reisgedrag met een scooter 

of brommer, maar te weinig mensen (3,2% van alle respondenten) hebben aangegeven dit 

vervoermiddel te gebruiken om een goede analyse te kunnen doen. In de komende analyses zal de 

relatie met dit vervoermiddel dan ook niet onderzocht worden. 

Tabel 4.13 Chi-kwadraattoets met gebruik andere vervoermiddelen en lidmaatschap van een 

deelauto-organisatie

Vervoermiddel Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie  
Cramer’s V

Auto 123,317 0,000 0,231 Zwak verband

(Elektrische) fiets 48,533 0,000 0,145 Zwak verband

Trein 101,939 0,000 0,210 Zwak verband

Tram of bus 7,441 0,282 - -

Figuur 4.33 Frequentie van het gebruik van de eigen auto door autodelers en niet-autodelers
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Resultaten

Mensen die geen lid zijn van een deelauto-organisatie gebruiken hun auto vaker minstens 3 

dagen per week (figuur 4.33). Autodelers geven vaker aan nooit de eigen auto te gebruiken. De 

verwachting is dat dit komt doordat autodelers ook minder vaak een eigen auto bezitten. In 

paragraaf 4.5 wordt meer inzicht gegeven in het autobezit van autodelers. Ruim twee derde van 

de niet-autodelers gebruikt wekelijks de eigen auto, toch is dit bij autodelers nog ruim één derde 

van de respondenten. Het is onwaarschijnlijk dat dit mensen zijn die hun eigen auto delen via een 

deelauto-organisatie, aangezien mensen hebben kunnen aangeven in de vragenlijst of ze hun 

eigen auto delen en daarnaast geen andere deelauto meer gebruiken. Waarschijnlijk gebruiken 

deze mensen een deelauto als alternatief voor een tweede auto.

Figuur 4.34 Frequentie van het gebruik van de trein door autodelers en niet-autodelers 

Het gebruik van de trein ligt hoger bij autodelers dan niet-autodelers (figuur 4.34). Ruim de helft 

van de autodelers geeft aan minstens 1 keer per week de trein te gebruiken. Bij niet autodelers is 

dit slechts een kwart. Bovendien gaat minder dan 1% van de deelautogebruikers nooit met de trein. 

Bij niet-gebruikers is dit bijna 10%. Deelautogebruikers gaan ook vaker 5 dagen per week of vaker 

met de trein. Uit het theoretisch kader bleek dat de trein vaak zou concurreren met de deelauto, 

aangezien ongeveer dezelfde afstand afgelegd kan worden. Deze verwachting komt echter wel uit 

buitenlandse onderzoeken, de Nederlandse situatie is mogelijk anders, en de Utrechtse situatie in 

dit onderzoek helemaal. Vanaf station Utrecht Centraal is een groot aantal goede treinverbindingen 

beschikbaar. Daaruit ontstond ook de verwachting dat autodelers de trein gebruiken wanneer dit 

mogelijk is en een deelauto wanneer de bestemming niet gemakkelijk met de trein bereikbaar is. 
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Figuur 4.35 Frequentie van het gebruik van tram en bus door autodelers en niet-autodelers

 

Er is weinig verschil in het gebruik van de tram en bus door autodelers en niet-autodelers (figuur 

4.35). Autodelers gebruiken de tram en de bus iets vaker dan niet-autodelers. In andere studies 

werd gevonden dat autodelers wel vaker gebruik maken van lokaal openbaar vervoer en de 

deelauto voor langere afstanden gebruiken. In Nederland wordt de fiets veel vaker gebruikt als 

vervoermiddel en waarschijnlijk is dit de reden dat autodelers niet vaker de tram of bus gebruiken. 

Op de afstanden waar autodelers in het buitenland de tram en bus gebruiken, gebruiken 

Nederlandse autodelers waarschijnlijk de fiets.

In figuur 4.36 is dan ook te zien dat bijna driekwart van de autodelers vijf dagen per week de 

fiets gebruikt. Bij niet-autodelers is dit bijna de helft. Dit komt overeen met de verwachting dat 

autodelers voor korte ritten de fiets gebruiken in plaats van dat ze een rit met een deelauto betalen.
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Resultaten

Figuur 4.36 Frequentie van het gebruik van de (elektrische) fiets door autodelers en niet-autodelers

 

Deze resultaten laten samen zien dat autodelers gemiddeld een duurzamer mobiliteitspatroon 

hebben dan niet-autodelers. Ze gebruiken minder vaak de eigen auto en juist vaker de fiets en de 

trein. Dit onderstreept de eerdere verwachtingen uit het theoretisch kader.
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4.5.2 Deelautogebruik
Om de relatie tussen het gebruik van een deelauto en het gebruik van andere vervoermiddelen te 

onderzoeken, is gebruik gemaakt van de data uit de enquête onder deelautogebruikers. Wanneer 

een chi-kwadraat analyse zou worden gedaan tussen de frequentie van het deelautogebruik en het 

reisgedrag met andere vervoermiddelen, wordt gevonden dat er in teveel gevallen een ‘expected 

count’ van minder dan 5 is. Dit betekent dat er teveel categorieën zijn voor de twee variabelen 

en dat er categorieën moeten worden samengevoegd. Na samenvoeging van verschillende 

categorieën worden er wel resultaten gevonden (tabel 4.14). 

Tabel 4.14 Chi-kwadraattoets met gebruik andere vervoermiddelen en frequentie deelautogebruik

Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie  

Cramer’s V

Auto 33,017 <0,01 0,210 Zwak verband

Fiets 3,374 0,497 - -

Trein 5,665 0,059 - -

Tram of bus 5,372 0,497 - -

Er blijkt echter alleen een significante relatie te zijn met de frequentie van het gebruik van de eigen 

auto. Deze relatie wordt verder getoond in figuur 4.37. Van de mensen die minstens eens per maand 

een deelauto gebruiken, is het aandeel het grootst dat nooit de eigen auto gebruikt. Mogelijk is 

het aandeel mensen dat nooit de eigen auto gebruikt hoog, doordat zij helemaal geen eigen auto 

bezitten. Het lijkt er dan op dat mensen die geen eigen auto bezitten vaker een deelauto gebruiken 

dan mensen die wel een eigen auto bezitten en daarnaast een deelauto (als tweede auto) 

gebruiken. In paragraaf 4.6 wordt verder ingegaan op de relatie tussen autobezit en het gebruik 

van een deelauto. Verder is duidelijk zichtbaar, dat hoe vaker mensen een deelauto gebruiken, hoe 

minder vaak ze een eigen auto gebruiken. 
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Figuur 4.37 Frequentie van het gebruik van een deelauto en frequentie van het gebruik van de 

eigen auto door respondenten van de enquête onder deelautogebruikers
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4.6 Autobezit
Ruim driekwart van de respondenten van de enquête onder deelautogebruikers heeft momenteel 

geen auto in het huishouden. Vóórdat begonnen werd met autodelen, hadden meer huishoudens 

een auto (figuur 4.38). Ook de aantallen tweede en derde auto’s liggen hoger vóórdat begonnen 

werd met autodelen. Mogelijk hebben respondenten inderdaad de eigen auto verkocht of zijn ze 

gaan autodelen toen de auto kapot ging. Het lijkt er dus op dat autodelen een negatieve relatie 

heeft met autobezit. Uit een chi-kwadraattoets blijkt ook dat mensen die een auto bezitten minder 

vaak een deelauto gebruiken dan mensen die geen auto bezitten. 

Toch geeft twee derde van de respondenten aan dat ze zeer zeker niet of waarschijnlijk geen (extra) 

auto zouden kopen als ze niet zouden autodelen (figuur 4.39). Hierdoor lijkt het juist alsof autodelen 

ervoor zorgt dat er meer ritten met de auto worden gemaakt. Uit een chi-kwadraattoets blijkt dat 

mensen die vaker autodelen ook vaker aangeven waarschijnlijk wel een auto te kopen als ze niet 

zouden autodelen. Toch is de verwachting dat autodelen zorgt voor minder autoritten. De meeste 

autodelers slechts enkele ritten met de deelauto per jaar. Autodelers gebruiken graag het openbaar 

vervoer en de fiets en lijken de deelauto alleen te gebruiken wanneer dat geen goede optie is. 

Door een fout in de routing is aan de niet-autodelers van het bewonerspanel geen vraag gesteld 

over het autobezit. Wel kan gezegd worden dat het gemiddelde aantal auto’s per huishouden in 

Utrecht in 2015 0,8 was (CBS, n.d.). Het gemiddelde aantal auto’s per huishouden vóórdat begonnen 

werd met autodelen is ongeveer 0,6. Dit is dus iets lager dan het gemiddelde in Utrecht. Mogelijk 

komt dit doordat mensen die geen auto hadden, ook geen auto aanschaffen omdat ze een 

deelauto kunnen gebruiken.

  

Figuur 4.38 Aantal auto’s in het huishouden op dit moment en voordat begonnen werd met 

autodelen
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Resultaten

Figuur 4.39 Zouden mensen een (extra) auto kopen als ze niet zouden autodelen?

Om te onderzoeken of er een relatie is tussen het gebruik van een deelauto en autobezit, zijn 

verschillende chi-kwadraattoetsen gedaan. In tabel 4.15 en 4.16 staan de resultaten van de 

verschillende chi-kwadraattoetsen. In de bijlage zijn de volledige tabellen te vinden. 

Met de originele categorieën uit de enquête kan geen chi-kwadraatanalyse worden gedaan, omdat 

er teveel cellen zijn met waarden kleiner dan vijf. Na samenvoeging van verschillende categorieën 

worden wel resultaten gevonden. 

Eerst is bekeken of er een relatie is tussen autobezit en hoe vaak iemand een deelauto gebruikt. 

Het blijkt dat er een significante relatie is tussen het aantal auto’s in het huishouden op dit moment 

en hoe vaak gebruik wordt gemaakt van een deelauto. Mensen zonder eigen auto gebruiken 

vaker een deelauto dan mensen met een auto in het huishouden (figuur 4.40). Dit is logisch, omdat 

mensen met een auto waarschijnlijk eerst zullen kijken of ze de rit met de eigen auto kunnen 

afleggen en de deelauto als tweede mogelijkheid gebruiken.

Er is ook een relatie met of mensen een (extra) auto zouden kopen en hoe vaak ze autodelen. 

Mensen die vaker autodelen zouden eerder een auto kopen als ze niet aan autodelen zouden doen 

(figuur 4.41). 

Er is geen significante relatie tussen hoeveel auto’s er in het huishouden waren vóórdat iemand 

begon met autodelen en hoe vaak iemand een deelauto gebruikt.
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Tabel 4.15 Chi-kwadraattoets met autobezit en frequentie deelautogebruik

Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie  
Cramer’s V

Hoeveel  
personenauto’s 
heeft uw  
huishouden?

15,032 <0,01 0,200 Zwak verband

En vóórdat u begon 
met autodelen?

0,171 0,918 - -

Zou u een (extra) 
auto kopen?

43,458 <0,01 0,240 Zwak verband

Figuur 4.40 Autobezit en de frequentie van het deelautogebruik

 

Figuur 4.41 Frequentie van het deelautogebruik en of mensen een (extra) auto zouden kopen
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Resultaten

Er is geen significante relatie tussen hoeveel kilometer iemand aflegt met een deelauto en het 

autobezit op dit moment of vóórdat iemand begon met autodelen. Er is ook geen significante relatie 

tussen hoeveel kilometer afgelegd wordt en of iemand een (extra) auto zou kopen als hij niet zou 

autodelen. 

Tabel 4.16 Chi-kwadraattoets met autobezit en afgelegde afstand met een deelauto

Chi-kwadraat Sig. Cramer’s V Interpretatie Cram-
er’s V

Hoeveel per-
sonenauto’s heeft 
uw huishouden?

7,648 0,054 - -

En vóórdat u begon 
met autodelen?

6,158 0,104 - -

Zou u een (extra) 
auto kopen?

13,916 0,125 - -
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5 Discussie en conclusie

De komende jaren zal de gemeente Utrecht sterk groeien, met name binnen de bestaande stad. 

Om aan deze groeiopgave te kunnen voldoen, wordt in hoge dichtheden gebouwd met lage 

parkeernormen. Daarnaast groeit de noodzaak voor een duurzaam vervoerspatroon, vanwege 

problemen als klimaatverandering. Deelauto’s zouden een gedeelte van de oplossing kunnen zijn, 

maar om effectief te kunnen inzetten op deelauto’s, is meer informatie nodig over het gebruik ervan. 

Het doel van dit onderzoek was daarom om meer inzicht te krijgen in het gebruik van deelauto’s in 

de gemeente Utrecht, de woonomgeving en sociaal-demografische kenmerken van autodelers en 

hun reisgedrag met en zonder deelauto.

In de komende paragrafen zullen de verschillende deelvragen beantwoord worden, zal een aantal 

aanbevelingen worden gedaan, zal een aantal beperkingen van dit onderzoek benoemd worden en 

worden suggesties voor vervolgonderzoek gedaan. 

5.1 Leden van deelauto-organisaties
De meeste mensen (95,5% van het bewonerspanel) hebben wel eens gehoord over deelauto’s, 

maar lang niet iedereen maakt gebruik van een deelauto. Toch is autodelen in de gemeente 

Utrecht gemiddeld populairder dan in de rest van Nederland. Meer dan 1,7 procent van de van de 

Utrechters is lid van een deelauto-organisatie, maar het is onduidelijk hoeveel meer. Het is wel 

duidelijk dat dit hoger is dan het gemiddelde van 1 procent in Nederland. Bovendien komen daar 

ieder jaar weer veel nieuwe leden bij.

De leden van deelauto-organisaties zijn over het algemeen hoog opgeleid en hebben relatief 

vaak een leeftijd tussen de 35 en 54 jaar. Dit sluit gedeeltelijk goed aan bij de eerder beschreven 

literatuur in het theoretisch kader, aangezien de verwachting was dat veel mensen tussen de 25 en 

40 jaar zouden autodelen. Dat er nog weinig mensen van jonger dan 25 jaar autodelen, valt deels te 

verklaren doordat deze groep niet bij alle deelauto-aanbieders een auto kan huren. Mogelijk duurt 

het daarna een aantal jaar voordat ze het autodelen ontdekken en lid worden.

Het is verrassend dat relatief veel mensen met kinderen een deelauto gebruiken. Vaak wordt 

gedacht dat vooral huishoudens zonder kinderen een deelauto gebruiken, maar uit dit onderzoek 

blijkt dat dit niet het geval is in Utrecht. 

Autodelers zijn niet evenredig verdeeld over de stad. Autodelers wonen over het algemeen in 

buurten met een hogere stedelijkheidsgraad en dichter bij voorzieningen dan niet-autodelers. 

Met name in de binnenstad is het percentage autodelers dus hoog en in wijken als Vleuten-De 
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Meern vrij laag. Dit sluit goed aan bij de verwachting dat autodelers gemakkelijker gebruik kunnen 

maken van andere vervoermiddelen dan de auto om naar voorzieningen of naar hun werk te reizen. 

Bovendien is het in wijken als Vleuten-De Meern gemakkelijker om een (tweede) auto bezitten, 

doordat daar geen parkeervergunning nodig is en er over het algemeen meer ruimte is voor auto’s 

op eigen terrein en in de openbare ruimte dan in bijvoorbeeld de binnenstad.

Uiteindelijk blijken de attitudes t.o.v. andere vervoermiddelen nog belangrijker dan de sociaal-

demografische en ruimtelijke kenmerken van de respondenten. Autodelers hebben vaker een 

positieve houding t.o.v. het openbaar vervoer en actief transport dan niet auto-delers. Ook hebben 

autodelers vaker een neutrale of negatieve houding t.o.v. de auto dan niet-autodelers. Dit sluit 

goed aan bij de eerdere bevindingen dat deelautogebruikers ook veel gebruik maken van andere 

vervoermiddelen.

De meeste sociaal-demografische kenmerken zijn niet meer significant na toevoeging van de 

attitudes. Het lijkt er dus op dat er een relatie is tussen de attitude en de sociaal-demografische 

kenmerken: mensen met bepaalde sociaal-demografische kenmerken hebben ook bepaalde 

reisvoorkeuren.

Houding t.o.v. OV, actief transport en auto zijn dus alle drie gerelateerd aan het lidmaatschap van 

een deelauto-organisatie. Er lijkt ook sprake te zijn van residentiële zelfselectie. Na toevoeging van 

de attitudes zijn de ruimtelijke kenmerken niet meer significant gerelateerd aan het lidmaatschap 

van een deelauto-organisatie. Mensen met bepaalde reisvoorkeuren lijken met name te wonen 

in een woonwijk uit waar ze deze voorkeuren het gemakkelijkst kunnen uitoefenen. Doordat 

autodelers ook veel gebruik maken van fiets en openbaar vervoer, lijken autodelers ook vaker te 

wonen in wijken waar ze hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

5.2 Gebruik van deelauto’s
Deelauto’s worden meestal slechts enkele keren per jaar gebruikt en vormen vrijwel nooit het 

hoofdvervoermiddel van een gebruiker. Bovendien gebruiken de meeste mensen de deelauto voor 

afstanden tussen de 11 en de 100 kilometer. Deze afstand is groter dan bij het gebruik van de eigen 

auto. Deelautogebruikers lijken dus inderdaad meer bewust te zijn van het gebruik van hun auto 

en maken waar mogelijk gebruik van een alternatieve vervoerswijze. In de volgende paragrafen 

wordt nog verder in gegaan op het gebruik van andere vervoermiddelen door autodelers en niet-

autodelers.

De meeste mensen gebruiken een deelauto om vrienden en familie te bezoeken of om zware 

spullen te vervoeren. Toch wordt een deelauto ook vaker dan verwacht gebruikt voor een 

weekendje weg of een vakantie. 

Verreweg het grootste deel van de ritten wordt gemaakt met een business-to-consumerdeelauto, 

terwijl bijna de helft van de respondenten lid is van een organisatie die (ook) peer-to-

peerdeelauto’s verhuurt. De drempel om andermans auto te gebruiken lijkt dus nog hoger te 

liggen, een bedrijfsauto voelt wellicht betrouwbaarder. Van een peer-to-peerdeelauto moet je 

maar verwachten dat de eigenaar hem goed onderhoudt. Bovendien is het openmaken van een 
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peer-to-peerdeelauto nu vaak lastiger, doordat de sleutel opgehaald moet worden. Verschillende 

aanbieders spelen hier al op in door in een aantal peer-to-peerdeelauto’s kastjes in te bouwen om 

de auto zonder  tussenkomst van de eigenaar met een mobiele telefoon of ov-chipkaart open te 

kunnen maken.

Er zitten wel veel verschillen in het aantal ritten per gebruiker per jaar voor de verschillende 

aanbieders. Mogelijk speelt de structuur van het abonnement hierbij een rol. Bij sommige 

aanbieders betaalt de gebruiker een vrij hoog bedrag per maand en zijn daarnaast de kosten per rit 

lager. Bij andere aanbieders wordt helemaal geen maandelijks bedrag in rekening gebracht en zijn 

de ritkosten hoger. De laatste structuur lijkt te zorgen voor bewuster reisgedrag, waarbij het aantal 

deelautoritten per jaar vrij laag is. 

5.3 Reisgedrag met een deelauto en sociaal demografische en 
ruimtelijke kenmerken
Over het algemeen is er weinig verschil in het reisgedrag met een deelauto tussen mensen met 

verschillende sociaal-demografische kenmerken of kenmerken van de woonomgeving. Jongere 

mensen gebruiken iets vaker een deelauto en maken dan langere ritten. Dit zou kunnen komen 

doordat het autobezit onder jongeren lager is en dat bij de andere categorieën meer ritten met 

een eigen auto gemaakt worden. Het meest opvallend is dat jongeren in verhouding vaker ritten 

maken met een peer-to-peerdeelauto. Mogelijk komt dit doordat peer-to-peer deelauto’s vaak wat 

goedkoper zijn dan business-to-consumerdeelauto’s. Toch wordt ook bij jongeren ruim 75% van de 

ritten met een business-to-consumerdeelauto gemaakt.

Geografisch gezien zijn er nog minder verschillen. In de verschillende wijken worden overal 

ongeveer evenveel ritten per gebruiker gemaakt van ongeveer dezelfde duur en afstand. Het 

grootste verschil is ook hier het aandeel ritten met een peer-to-peerdeelauto. In Vleuten-De Meern 

is geen enkele rit met een peer-to-peerdeelauto gemaakt, terwijl in Overvecht en Noordwest 

ongeveer 1 op de 5 ritten met een peer-to-peerdeelauto wordt gemaakt. Mogelijk speelt het hier 

ook een rol dat peer-to-peerdeelauto’s vaak wat goedkoper zijn, vervolgonderzoek zou dat kunnen 

uitwijzen. 

5.4 Reisgedrag met andere vervoermiddelen
Wanneer gekeken wordt naar de relatie met andere vervoermiddelen blijkt inderdaad dat mensen 

die veel gebruik maken van de eigen auto minder vaak lid zijn van een deelauto-organisatie. 

Autodelers maken ook vaker gebruik van de (elektrische) fiets en de trein dan niet-autodelers. 

Autodelers gaan niet vaker of minder vaak met de tram of bus dan niet autodelers. 

Dit sluit gedeeltelijk aan bij de eerdere onderzoeken in het theoretisch kader. Daar werd beschreven 

dat autodelers juist vaker gebruiken maken van de tram en bus. De Nederlandse context met een 

belangrijke fietscultuur zorgt er waarschijnlijk voor dat mensen vaker de fiets pakken dan de tram of 

bus wanneer dat mogelijk is. 
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Het sluit wel aan bij de verwachting dat autodelers een duurzamer reispatroon hebben, met 

meer ritten met de trein en (elektrische) fiets. Bovendien komt dit ook overeen met de eerder 

gevonden resultaten dat autodelers een positievere attitude hebben t.o.v. het openbaar vervoer en 

actief transport. Bij het stimuleren van autodelen is het dus ook belangrijk dat er ook voldoende 

reismogelijkheden zijn met de trein en met de fiets. 

Voor de groep autodelers heeft het reisgedrag met een deelauto lang niet altijd een relatie met 

het reisgedrag met andere vervoermiddelen. Autodelers die vaker fietsen gebruiken bijvoorbeeld 

niet meer of minder vaak een deelauto. Alleen autodelers die nooit een eigen auto gebruiken, 

gebruiken vaker een deelauto. Dit heeft mogelijk een relatie met het autobezit, wat in de volgende 

paragraaf wordt besproken.

5.5 Autobezit
Zoals verwacht, heeft autodelen een relatie met autobezit. Het aantal auto’s in het huishouden van 

autodelers is op dit moment lager dan vóórdat begonnen werd met autodelen. Daarmee lijkt het 

erop dat een deel van de respondenten een eigen auto verkocht heeft of is gaan autodelen toen de 

eigen auto kapot ging. 

Aan de andere kant zou driekwart van de respondenten waarschijnlijk niet of zeer zeker geen auto 

kopen als ze zouden stoppen met autodelen. Mensen die vaker een deelauto gebruiken, geven 

vaker aan dat ze wel een auto zouden kopen. 

Autodelers die ook een eigen auto bezitten, gebruiken minder vaak een deelauto dan autodelers 

die geen eigen auto bezitten. Waarschijnlijk wordt de deelauto alleen gebruikt als de eigen auto 

niet beschikbaar is of niet geschikt is voor het doel van de rit. Er is geen verschil in de afstanden die 

afgelegd worden met een deelauto tussen autodelers met en zonder eigen auto. 

5.6 Conclusie
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat autodelers een duurzamer reispatroon hebben en 

waarschijnlijk bewustere keuzes maken in hun reisgedrag dan niet-autodelers. Bovendien daalt 

het autobezit nadat iemand lid is geworden van een deelauto-organisatie. Vaak rijst de vraag of je 

met autodelen geen mensen uit het openbaar vervoer of van de fiets haalt en op die manier juist 

een ongezondere mobiliteit stimuleert. Waarschijnlijk is het antwoord op die vraag gedeeltelijk 

bevestigend en gedeeltelijk ontkennend. Autodelers maken mogelijk meer ritten dan niet-

autodelers zonder eigen auto. De helft van de respondenten had echter één of meerdere auto’s 

vóórdat begonnen werd met autodelen, nadat begonnen werd met autodelen had driekwart 

van de autodelers geen eigen auto (meer). Bovendien zijn autodelers veelal positief over het 

openbaar vervoer en de fiets en gebruiken zij de deelauto meestal maar enkele keren per jaar. De 

verwachting is daarom dat het stimuleren van autodelen vooral positieve uitwerkingen zal hebben 

en de mobiliteit van inwoners van Utrecht duurzamer en actiever zal maken.

Autodelen zal niet in iedere Utrechtse wijk onmiddellijk succesvol zijn. In dit onderzoek is gebleken 
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dat de ruimtelijke omgeving een relatie heeft met het lidmaatschap van een deelauto-organisatie. 

In buurten waar voorzieningen en goede openbaar vervoerverbindingen aanwezig zijn, is de kans 

groter dat iemand lid is van een deelauto-organisatie. Daarentegen worden er geen ruimtelijke 

effecten op het gebruik van een deelauto gevonden. Als iemand eenmaal lid is geworden van een 

deelauto-organisatie, heeft de omgeving geen invloed op hoe de deelauto gebruikt wordt.

Er lijkt echter ook sprake te zijn van ruimtelijke zelfselectie. De mensen met voorkeuren voor 

actief transport en openbaar vervoer zijn in buurten gaan wonen waar ze deze voorkeuren kunnen 

uitoefenen. De mensen met deze voorkeuren blijken ook vaker aan autodelen te doen. 

5.7 Aanbevelingen 

Kansrijke groepen

Over de gehele Utrechtse bevolking is er nog steeds maar een klein percentage mensen wat aan 

autodelen doet en overal zijn dus nog ruime mogelijkheden voor groei. Momenteel zijn vooral 

hoogopgeleiden autodelers. Autodelen populair maken bij middelbaar en lager opgeleiden 

verdient daarom nog extra aandacht. 

Daarnaast lijkt het nuttig om jonge mensen te stimuleren te gaan autodelen, voordat het moment 

komt dat ze mogelijk een eigen auto kopen. Op dit moment kunnen jongeren met een leeftijd van 

onder de 25 jaar niet overal een deelauto huren, wat er voor zorgt dat ze niet direct in aanraking 

komen met deelauto’s en de voordelen nog niet ontdekken. Volgens de ‘trechter thesis’ worden 

mobiliteitsroutines sterker naarmate mensen ouder worden (Nobis, 2006). Als mensen dus al op 

jongere leeftijd kennismaken met autodelen, is de kans groter dat ze dit blijven doen. Bovendien 

maken jonge mensen maken ook meer gebruik van peer-to-peerdeelauto’s. Meer jongeren op de 

platforms zou er dus voor kunnen zorgen dat deze meer gebruikt worden, aangezien dit achterblijft 

in verhouding met het gebruik van business-to-consumerdeelauto’s. 

Kansrijke buurten/wijken

In dit onderzoek hebben we gezien dat de ruimtelijke kenmerken van de woonomgeving ook 

een rol spelen in of iemand al dan niet lid is van een deelauto-organisaties. Kansrijke wijken voor 

autodelen zijn wijken waar mensen goede toegang hebben tot voorzieningen en dus op korte 

afstand wonen van bijvoorbeeld de supermarkt. 

Daarnaast blijkt dat ruimtelijke zelf-selectie ook een rol speelt. Mensen met bepaalde 

reisvoorkeuren kiezen bepaalde woonwijken waar ze deze voorkeuren kunnen uitoefenen. In 

wijken met veel ruimte voor de privé-auto, zoals Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn daarom 

nu nog maar weinig autodelers. Buurten  die extra kansrijk zijn voor autodelen zijn dus buurten 

waar mensen nu al een positieve attitude hebben t.o.v. het openbaar vervoer en de fiets, maar 

waar nog weinig deelauto’s gebruikt worden. Dit lijkt met name in de wijk Oost het geval te zijn 
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en in de buurten Tuindorp, Van Lieflandlaan-west, Rivierenwijk, Lange Nieuwstraat e.o. en Buiten 

Wittevrouwen.

Tegelijkertijd zien we dat het reisgedrag met een deelauto maar weinig verschilt in de Utrechtse 

wijken. Als mensen eenmaal lid zijn geworden van een deelauto-organisatie, kan het dus even 

succesvol zijn in wijken met heel verschillende ruimtelijke kenmerken. Een deelauto in Leidsche Rijn 

kan dus potentieel even succesvol worden als de Binnenstad. 

Stimuleren OV en fiets

Uit de resultaten blijkt dat mensen die autodelen, vaker gebruik maken van de trein en fiets. 

Om autodelen te kunnen stimuleren, is het dus van belang dat deze mogelijkheden aanwezig 

zijn in buurten waar autodelen gestimuleerd wordt. Bovendien is het belangrijk om niet alleen 

autodelen zelf te stimuleren, maar ook deze vervoerwijzen. Niet-autodelers hebben relatief vaak 

een negatievere houding t.o.v. openbaar vervoer en actief transport dan autodelers. Het blijft hier 

natuurlijk de vraag wat hier de oorzaak is en wat het gevolg. 

Een attitude is geen concept wat gedurende lange periode hetzelfde blijft. Bohte (2010) geeft 

aan dat de attitude ook kan veranderen door het reisgedrag, oftewel het gebruik van de 

vervoermiddelen. Stimuleren van OV en fietsgebruik kan dus ook een positieve invloed hebben op 

de attitude t.o.v. actief transport en het openbaar vervoer. Wanneer de houding van niet-autodelers 

t.o.v. openbaar vervoer en fiets positiever wordt, bijvoorbeeld door een beter aanbod van openbaar 

vervoer en betere kwaliteit fan fietsroutes, is het mogelijk dat deze mensen ook eerder gebruik 

gaan maken van autodelen. 

Autobezit en autodelen

Het aantal auto’s per huishouden vóórdat mensen gingen autodelen is vergelijkbaar met het 

gemiddelde aantal auto’s per huishouden in Utrecht. Bovendien is er geen significante relatie 

tussen autobezit vóórdat iemand ging autodelen en de frequentie van het deelautogebruik. Dit 

duidt erop dat het huidige autobezit geen invloed heeft op hoe succesvol autodelen kan worden. 

Ook in buurten waar autobezit hoog is, kan autodelen succesvol zijn. De houding t.o.v. de auto is 

echter wel van belang. In buurten waar mensen erg positief staan tegenover de auto, is het lastiger 

om autodelen te stimuleren. Mogelijk zou hier wel ingespeeld kunnen worden op de vervanging 

van een tweede auto voor een deelauto. 

Om te zorgen dat een auto daadwerkelijk vervangen wordt door een deelauto is het slim om 

in te spelen op de momenten dat mensen mogelijk een auto gaan kopen. Een campagne die 

gericht is op mensen van wie de auto kapot is, zou bijvoorbeeld goed kunnen werken. Daarnaast 

is een verhuizing altijd een moment waarbij vervoerwijzen heroverwegen worden. Bij steeds meer 

nieuwbouwcomplexen komen deelauto’s te staan. Het is hier van belang dat er vanaf het begin 

deelauto’s staan en dat duidelijk aan de nieuwe inwoners wordt aangegeven dat ze hier gebruik van 

kunnen maken. Op deze manier kunnen ze direct een positieve ervaring krijgen met autodelen.
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Tegelijkertijd zijn er nog andere zaken die een rol kunnen spelen bij de eventuele aanschaf van een 

auto, zoals de beschikbaarheid van deelauto’s of de privacy van de eigen auto. Sommige mensen 

willen graag hun eigen vertrouwde auto hebben en die niet delen met anderen. Technologische 

innovaties kunnen hiervoor een deel van de oplossing bieden. Als de deelauto straks herkent dat 

jij instapt, kan hij de spiegels en stoelen afstellen, zoals jij het wil. Daarnaast worden de kosten van 

autorijden inzichtelijker bij het gebruik van een deelauto, doordat per rit betaald wordt. Wanneer 

mensen een nieuwe auto willen aanschaffen, hebben ze dus mogelijk mispercepties over de 

kosten van een auto. Ze schatten de kosten van autobezit daardoor mogelijk de laag in. Door deze 

kosten inzichtelijk te maken en het prijsverschil met autodelen inzichtelijk te maken, kan autodelen 

aantrekkelijker worden. Met name voor mensen die al relatief weinig met de eigen auto reizen, kan 

dit invloed hebben. 

MaaS pilot Leidsche Rijn

In de komende jaren wordt gewerkt aan een MaaS pilot in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. 

Zoals eerder gezegd zijn in deze wijk momenteel nog niet erg veel actieve autodelers en is het 

autobezit hoog in de wijk. Waarschijnlijk heeft ook hier residentiële zelfselectie plaatsgevonden 

en hebben inwoners de wijk erop uitgezocht dat deze goed bereikbaar is met de auto. Er ligt 

dus een grote uitdaging om deze mensen te overtuigen om mee te doen met de MaaS pilot. Uit 

dit onderzoek blijkt dat voordat begonnen werd met autodelen, de helft van de autodelers 1 of 

meerdere auto’s heeft. Een hoger autobezit hoeft dus geen probleem te zijn voor het succes van 

autodelen en/of MaaS. De kansen in Leidsche Rijn liggen waarschijnlijk vooral in het verleiden van 

huishoudens met meerdere auto’s om een tweede of derde auto in te ruilen voor een abonnement 

op een deelauto. Om te zorgen dat de MaaS pilot succesvol wordt, is het wel van belang de link 

met andere vervoermiddelen ook goed is. Het moet ook aantrekkelijk zijn om de fiets en de trein te 

gebruiken, ook al is station Utrecht Centraal wat verder weg. 

Peer-to-peer- en business-to-consumerdeelauto’s

Verreweg de meeste ritten worden gemaakt in een business-to-consumerdeelauto, terwijl 

het aanbod peer-to-peerdeelauto’s veel groter is. Op dit moment zullen de meeste peer-to-

peerdeelauto’s dus nog lang niet zo efficiënt gebruikt worden als een gemiddelde business-to-

consumerdeelauto. Er liggen dus nog extra kansen in het stimuleren van het gebruik van peer-

to-peerdeelauto’s. Om de drempel te verlagen om een peer-to-peerdeelauto te gebruiken zijn 

verschillende maatregelen mogelijk. Een paar deelauto-aanbieders spelen hier al op in door kastjes 

te plaatsen in peer-to-peerdeelauto’s om het gemakkelijker te maken om de auto te openen 

met een telefoon of ov-chipkaart. Het is belangrijk om goed te onderzoeken of deze kastjes het 

gewenste effect hebben en of deze auto’s dan net zo vaak gebruikt worden als business-to-

consumerdeelauto’s. 

Tegelijkertijd zal ook op andere manieren ingezet moeten worden op het gebruik van peer-to-

peerdeelauto’s waarbij de sleutel nog opgehaald moet worden. Hierbij kunnen bijvoorbeeld 
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campagnes of extra korting op peer-to-peerdeelauto’s een rol spelen.

Autodelen is niet altijd hetzelfde

Binnen de gemeente Utrecht zijn er verschillende deelauto-aanbieders met allemaal een 

ander aanbod. Sommige hebben business-to-consumerdeelauto’s, andere peer-to-peer of juist 

een combinatie van die twee. Er zijn verschillende soorten auto’s, van een volledig elektrische 

vloot tot één met uitsluitend brandstofauto’s. Bovendien heeft elke aanbieder een andere 

abonnementsstructuur waarbij het lidmaatschap kan verschillen van 0 tot ruim 300 euro per maand. 

Hierbij horen vervolgens weer andere kosten voor het gebruik van de auto’s, per dag(deel) en per 

kilometer. Binnen één aanbieder kan dit zelfs nog verschillen per type auto. Autodelen bij het ene 

bedrijf is dus lang niet altijd hetzelfde als bij het andere bedrijf, wat ervoor zorgt dat het reisgedrag 

met een deelauto ook sterk uiteen zal lopen tussen de verschillende deelauto-aanbieders. 

Sommige aanbieders kunnen daarom populairder zijn voor langere ritten en andere juist voor korte.

Autodelers maken bewustere keuzes per rit omdat ze iedere keer geconfronteerd worden met 

de kosten van de rit. Met een duur abonnement zijn de kosten per rit lager en wordt de drempel 

waarschijnlijk lager om een rit te maken. De kosten per rit moeten hoog genoeg zijn zodat de trein 

en fiets een goed alternatief blijven. Het is dus belangrijk om nog beter in zicht te krijgen welke 

abonnementen zorgen voor het meest duurzame reispatroon en welke dat misschien minder doen. 

Op deze manier kunnen betere keuzes gemaakt worden over wat wenselijk is en wat niet.

Autodelen en gezonde, duurzame mobiliteit

Momenteel gaat het goed met autodelen in Utrecht en zijn de autodelers degenen die ook graag 

de fiets en de trein pakken. Er moet op gelet worden dat nieuwe autodeelsystemen die ritten 

niet vervangen. Door elk nieuw systeem kritisch te beoordelen en vooral ook goed te kijken naar 

de effecten van freefloating autodelen, kan voorkomen worden dat een onwenselijk systeem 

ingevoerd wordt. 

Het gebruik van de fiets en openbaar vervoer moet zoveel mogelijk aantrekkelijker blijven dan een 

rit met de auto, of die nu privaat of gedeeld is. Deelauto’s moeten vooral een optie zijn voor ritten 

waar het OV of de fiets niet volstaan. 

5.8 Beperkingen van het onderzoek
Met bovenstaande resultaten, conclusies en aanbevelingen heeft dit onderzoek bijgedragen aan 

de wetenschappelijke literatuur en de praktijk van autodelen in Nederland. Toch moet een aantal 

beperkingen in het achterhoofd gehouden worden.

Allereerst is het bewonerspanel van de Gemeente Utrecht gebruikt om zo goed mogelijk inzicht te 

verkrijgen in de verschillen tussen autodelers en niet-autodelers. Zoals eerder vermeld is dit panel 

echter niet representatief: er zitten bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden in het panel. Omdat 

autodelers relatief vaak hoogopgeleid zijn, kan dat de resultaten beïnvloed hebben. Bovendien zijn 
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mogelijk mensen die aan autodelen doen, mogelijk eerder geneigd om de vragenlijst in te vullen 

omdat ze meer interesse hebben in het onderwerp. Aan de andere kant heeft het gebruik van het 

bewonerspanel wel geleid tot ruim 2400 reacties. Er was in dit onderzoek geen andere manier om 

zoveel mensen te bereiken. 

Een ander nadeel van het gebruik van het bewonerspanel en vragenlijsten in het algemeen, is dat 

mensen naar hun gedrag gevraagd wordt, in plaats van dat het gedrag gemeten worden. Hierdoor 

zullen er altijd verschillen zijn tussen de enquête en het daadwerkelijke gedrag. Dit is gedeeltelijk 

geprobeerd te ondervangen door gebruiksdata op ritniveau van deelauto-aanbieders te analyseren, 

maar hierbij waren lang niet zoveel variabelen beschikbaar als in de vragenlijsten. 

Bovendien was de kwaliteit van deze gebruiksdata niet altijd even goed. Zoals eerder vermeld, 

zijn daarom enkele ritten uit de data verwijderd. De kwaliteit van de data was ook niet voldoende 

om het aantal auto’s per buurt te analyseren en te onderzoeken hoe dit het reisgedrag van de 

autodelers beïnvloed. Dit is echter de beste data die de deelauto-aanbieders beschikbaar hadden 

en daarmee ook de best mogelijke data voor dit onderzoek. Van niet alle deelauto-aanbieders 

is data geanalyseerd, maar met de verwachting is wel dat met de gebruikte data van de vier 

aanbieders het grootste gedeelte van de Utrechtse markt is afgedekt. 

Om de analyses over een volledig jaar te kunnen doen, is data van de deelauto-aanbieders over 

geheel 2017 opgevraagd. Bij het begin van dit onderzoek in februari 2018 was dat ook nog niet zo 

lang geleden, maar inmiddels zijn we een jaar verder. De ontwikkelingen op deelautogebied gaan 

erg snel. In paragraaf 4.2 was te zien dat 20% van de autodelers het afgelopen jaar is lid geworden 

en de kans is daarom aanwezig dat er in 2018 weer veel mensen lid zijn geworden. Er is helaas 

geen inzicht in hoeveel mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd in 2017, omdat verschillende 

deelauto-aanbieders de gegevens en gebruiksdata van oud-leden moeten verwijderen.

Zoals eerder vermeld, worden mensen in de data van de deelauto-aanbieders dubbel geteld als 

ze bij meerdere aanbieders een auto hebben gehuurd. Uit de eerdere enquêtes bleek 80% van 

de respondenten lid is van 1 organisatie. Bovendien wordt een deelauto meestal maar een paar 

keer per jaar gebruikt, waardoor de kans groot is dat ook de mensen die lid zijn van verschillende 

aanbieders slechts van 1 aanbieder een auto hebben gebruikt. De verwachting is dus dat de invloed 

op de resultaten klein is. 

Om de invloed van de ruimtelijke omgeving op reisgedrag met een deelauto te onderzoeken, zijn 

verschillende kenmerken meegenomen. Helaas konden niet alle relevante ruimtelijke kenmerken 

meegenomen worden. Er was bijvoorbeeld niet bekend wat de gemiddelde afstand was tot een 

deelauto in de buurt. Deze kenmerken hebben waarschijnlijk wel invloed op of iemand lid wordt van 

een deelauto-organisatie en het reisgedrag met een deelauto. 

Daarnaast is de postcode van iedere respondent en deelnemer van een deelauto-organisatie 

vertaald naar een buurtcode, welke is vertaald naar de gemiddelde ruimtelijke kenmerken van een 

buurt. Deze ruimtelijke kenmerken hoeven echter niet gelijk verspreid te zijn over de hele buurt. De 

gemiddelde afstand tot een supermarkt in een buurt kan vrij groot zijn, maar voor een individuele 
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respondent kan hij groter of kleiner zijn. Dit is afhankelijk van de variatie binnen de buurt. Dit zou de 

resultaten van het onderzoek beïnvloed kunnen hebben. 

Daarnaast kon met dit onderzoek geen causale relatie aangetoond worden. Er is wel aangetoond 

dat er een statistisch significante relatie is tussen verschillende variabelen en in het theoretisch 

kader is hiervoor een mogelijke verklaring gegeven, maar er kan niet aangewezen worden welke 

variabelen oorzaak en gevolg zijn. We kunnen dus wel verwachten dat er een causaal verband 

is tussen de ruimtelijke kenmerken van de woonomgeving en lidmaatschap van een deelauto-

organisatie, maar het nog niet hard maken. Bovendien hebben we ook gezien dat dit geen 

eenduidige relatie is en dat ook de attitude t.o.v. verschillende vervoersmiddelen bij deze relatie 

een rol speelt.

Ten slotte was dit een vrij breed onderzoek om een beeld te krijgen van het gebruik van deelauto’s 

in Utrecht. Een breed onderzoek leidt altijd tot vervolgvragen en dat is bij dit onderzoek ook het 

geval. In de volgende paragraaf worden daarom nog suggesties voor vervolgonderzoek gedaan. 

5.9 Suggesties voor vervolgonderzoek
Dit onderzoek heeft een globaal beeld geschetst van deelautogebruik in de gemeente Utrecht. 

Het is echter nog onduidelijk wat de achterliggende redenen zijn voor mensen om te gaan 

autodelen. Vervolgonderzoek zou hier meer inzicht in kunnen geven, door bijvoorbeeld te vragen 

naar de motivatie om al dan niet te gaan autodelen. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld kosten of 

milieuredenen hierbij van belang zijn.

In dit onderzoek is alleen gekeken naar mensen die lid zijn van deelauto-organisaties en mensen 

die dat niet zijn. Zoals al eerder genoemd, zijn er ook mensen die op informele wijze een auto delen. 

Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er verschillen zijn in het gebruik en de gebruikers van 

deze twee vormen van autodelen. Het zou kunnen dat informele deelauto’s minder efficiënt of juist 

efficiënter gebruikt worden dan de formele deelauto’s. Bovendien kunnen er alternatieve motivaties 

en beperkingen zijn om wel of niet aan informeel autodelen te doen ten opzichte van formeel 

autodelen. Mogelijk is het dan ook interessant om informeel autodelen te stimuleren. 

Zoals eerder gezegd in paragraaf 4.3.2, kon er in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt worden 

tussen huishoudens met jongere en oudere kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt wel dat 

dit relevant is en om autodelen te stimuleren is het belangrijk om ook meer inzicht in de verschillen 

(en overeenkomsten) tussen deze groepen te hebben. 

Verschillende eerdere onderzoeken hebben gekeken of autodelers duurzaamheid en het milieu 

belangrijk vinden, maar daar was in dit onderzoek geen ruimte voor. Uit het commentaar wat in 

de opmerkingen is geplaatst na afloop van de enquête, lijkt het dat sommige mensen dit wel 

belangrijke thema’s vinden. Het zou interessant zijn om hier nog verder onderzoek naar te doen.  

In dit onderzoek bestond slechts een klein gedeelte van de respondenten uit autodelers van 

elektrische auto’s. Bovendien was het vanwege het beperkte aantal vragen niet mogelijk om 

onderscheid te maken tussen respondenten die alleen maar elektrische auto’s of juist alleen 
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maar brandstofauto’s gebruiken binnen dezelfde deelautomaatschappij. Het zou kunnen dat er 

verschillen zijn in reisgedrag met brandstofauto’s en elektrische auto’s. Mogelijk zijn gebruikers 

van elektrische auto’s meer bezig met het milieu en hebben zij daarom (ook met andere 

vervoermiddelen) een duurzamer reisgedrag. 

Er is in dit onderzoek nog niet gekeken naar de effecten van one-way carsharing. Het is zeer goed 

mogelijk dat het reisgedrag met deze deelauto’s anders is dan dat van de stationbased deelauto’s 

in dit onderzoek. De ritten met een deelauto in dit onderzoek zijn vaak over een langere afstand dan 

de ritten die personen met een eigen auto maken. Het is mogelijk dat dit bij one-way carsharing 

niet het geval is. Het lijkt erop dat de structuur van het abonnement ook bepalend is voor de 

ritlengte. Leden van het ene bedrijf, leggen langere afstanden af dan van het andere bedrijf. Om te 

zorgen dat mensen de auto alleen gebruiken wanneer het écht nodig is, is het van belang dat er 

een zekere drempel is in de vorm van een tarief voor een aantal uur. Hier kan echter ook nog veel 

uitgebreider onderzoek naar gedaan worden.    

Er is hier slechts met enkele vragen meer inzicht verkregen in de relatie tussen autodelen en 

autobezit. Verder onderzoek kan inzicht geven in of de ritten met een deelauto ook gemaakt 

zouden worden als er geen deelauto beschikbaar was en welke vervoerwijze dan gebruikt zou 

worden. Dit is zeker van belang omdat ruim driekwart van de deelautogebruikers zegt geen auto te 

kopen als ze niet zouden autodelen. Mogelijk combineren autodelers het reizen met een deelauto 

soms ook met een gewone huurauto, omdat dit bijvoorbeeld goedkoper is op lange afstanden. 

Het is interessant om hier verder naar te kijken en te zien of er verschil is in reisgedrag. Daarnaast 

kan meer inzicht gegeven worden in beweegredenen van autodelers om wel of niet een deelauto 

te gebruiken. Als de route ook met de trein te maken is, wanneer gebruikt iemand dan de trein en 

wanneer een deelauto? Hoe vaak gebruiken autodelers een auto, niet alleen de deelauto, maar ook 

auto’s van vrienden en familie.

Daarnaast zijn in dit onderzoek alleen reizen geanalyseerd van autodelers woonachtig in Utrecht 

met een deelauto uit Utrecht. De verwachting is daarom dat de deelauto voor de volledige reis 

gebruikt wordt of en niet voor een gedeelte van de reis, maar dat is niet onderzocht. In het kader 

van Mobility as a Service, worden mogelijk meer ketenverplaatsingen gemaakt. Bovendien hebben 

we gezien dat autodelers ook graag met de trein reizen. De kans bestaat dat autodelers soms een 

stuk met de trein reizen en het laatste gedeelte van de reis met een deelauto afleggen. Of reizigers 

dit doen, hangt waarschijnlijk ook weer samen met de ruimtelijke omgeving en het aanbod van 

openbaar vervoer in de omgeving. 

Daarnaast is het activiteitenpatroon van de respondenten nu nog niet meegenomen in het 

onderzoek. Het is waarschijnlijk dat dit invloed uitoefent op het reispatroon en of iemand al dan 

niet lid is van een deelauto-organisatie. Mensen die vaak naar locaties moeten reizen die niet goed 

bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, zijn mogelijk minder snel geneigd om te gaan autodelen. 

In de opmerkingensectie van de enquêtes bij dit onderzoek werd ook genoemd dat sommige 

mensen activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld mantelzorg voor familie, die ervoor zorgt dat ze vaak 

een auto nodig hebben. Mensen die een flexibeler activiteitenpatroon hebben, zijn dus mogelijk 



75

eerder lid van een deelauto-organisatie en zullen de deelauto waarschijnlijk anders gebruiken. 

Ten slotte blijft herhaling van onderzoek naar autodelen nodig. Slechts een klein deel van de 

bevolking is momenteel lid van een deelauto-organisatie en de kans bestaat dus dat toekomstige 

leden de deelauto ook anders gebruiken dan de huidige leden.
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1 
 

De gemeente Utrecht is druk bezig om de stad beter bereikbaar te maken en te houden. In de 
laatste jaren wordt hierbij steeds meer gekeken naar nieuwe vormen van mobiliteit, zoals het 
gebruik van deelauto’s. Op dit moment is hier helaas nog weinig over bekend. De gemeente doet 
daarom onderzoek en in dit kader is een vragenlijst opgesteld.  
 
Als lid van een deelauto-organisatie, bent u ervaringsdeskundige op het gebied van autodelen. 
Door het invullen van deze vragenlijst kunt u een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid 
van uw woonomgeving. Uw mening is dan ook van groot belang voor de gemeente Utrecht. 
 
De resultaten van de vragenlijst worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en zullen niet voor 
andere doeleinden aan derden worden verstrekt. De gemeente handelt volgens de gedragscode 
voor onderzoek en statistiek van de VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek). Meer 
informatie hierover is hier te vinden. 
 
De enquête wordt verzorgd door I&O Research. Bij vragen of problemen kunt u een e-mail sturen 
naar helpdesk@ioresearch.nl. 
 
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag.  
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/meedoen-aan-onderzoek/privacy/
mailto:helpdesk@ioresearch.nl?Subject=Vraag%20enquête%20deelauto-gebruikers
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Op 18 juli is via de nieuwbrief van MyWheels de enquête gestuurd naar 2058 leden in Utrecht. Het was het 
eerste item in de nieuwsbrief. 

 

 

Onderzoek Gemeente Utrecht 
De gemeente Utrecht is druk bezig om de stad 

beter bereikbaar te maken en te houden. Ze 

doen daarom onderzoek naar onder andere 

autodelen. Wil jij deze enquête invullen?* Het 

kost je ongeveer 5 minuten.  

 

 

* Eerder is dezelfde enquête verspreid via het bewonerspanel van de gemeente Utrecht. Heb je 

de enquête toen al ingevuld, dan hoef je dat niet nog eens te doen.  
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Getweet vanuit @wedrivesolar (995 volgers) en geretweet met account van Robin Berg (2170 volgers) op 23 
juli. Onduidelijk hoeveel van deze mensen ook echt lid zijn van We Drive Solar. 
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De e-mail is op 31 juli verstuurd naar 803 personen, waarvan 36,7% heeft geopend (295). De enquête is niet 
verstuurd naar alle gebruikers van SnappCar binnen de Gemeente Utrecht, maar alleen naar mensen die 
minstens één verzoek hebben verstuurd sinds 1 mei 2018. Daarnaast heeft een deel van de mensen zich 
uitgeschreven voor commerciële nieuwbrieven. Daardoor hebben niet alle huurders van SnappCar de 
enquête ontvangen.  
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E-mail verstuurd op 16 augustus naar 1618 leden gestuurd, dit is gebaseerd op; 

- Unieke gebruikers die sinds januari 2018 een auto van Greenwheels hebben gebruikt in Gemeente 
Utrecht 

- Leden wonend in Utrecht die sinds 2018 een auto van Greenwheels hebben gebruikt in Gemeente 
Utrecht; 

- Alleen directe leden; geen third parties of NS-Business gebruikers – dit mag helaas niet; 
 

Beste klant, 

Wil jij bijdragen aan een deelauto-vriendelijk Utrecht? De Gemeente Utrecht wil het autodelen de komende 
jaren voor jou nog makkelijker maken. Daarom vragen we jou namens Gemeente Utrecht hulp om inzicht te 
krijgen hoe en waarvoor jij een Greenwheels gebruikt.  

Vul de vragenlijst in slechts 5 minuten in op: www.startvragenlijst.nl/deelautos.  

Alvast vriendelijk bedankt voor je hulp, ook namens Gemeente Utrecht.  

 

Het Greenwheels team 

PS: Ben je lid van het bewonerspanel van de Gemeente Utrecht? Dan heb je de vragenlijst misschien al 
ingevuld en is het niet nodig om nog eens te doen.  
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Bewonerspanel Junipeiling 2018 
 

Deelauto’s 

De gemeente is druk bezig om Utrecht beter bereikbaar te maken en te houden. In de laatste jaren 

wordt hierbij steeds meer gekeken naar nieuwe vormen van mobiliteit, zoals het gebruik van 

deelauto’s. Er is weinig bekend over het gebruik van deelauto’s door Utrechters. De gemeente wil meer 

te weten komen over het reisgedrag van Utrechters en de rol van deelauto’s. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoe vult u de enquête in? 
• Het gaat om uw mening, u kunt geen foute antwoorden geven. 
• Vergeet niet het hokje te selecteren als u een antwoord met een tekstvak kiest. 
• Gebruik voor het vooruit- en teruggaan in de vragenlijst de knoppen "Volgende" en "Vorige" 

onderaan de vragenlijst en niet de knoppen van uw browser. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende vragen gaan over deelauto’s 

 

Een deelauto is een auto van een organisatie of particulier, die u tijdelijk gebruikt. Voorbeelden van 

deelauto-organisaties zijn Greenwheels, MyWheels en SnappCar. Een huurauto noemen we geen 

deelauto. 

 
1. Heeft u wel eens gehoord over deelauto’s?  

Ja  

Nee  → door naar vraag 11 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Bent u op dit moment lid van een deelauto-organisatie? 
Ja 
Nee  → door naar vraag 11 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Van welke organisatie(s) bent u lid? 
meerdere antwoorden mogelijk 
SnappCar 

MyWheels 

Greenwheels 

We Drive Solar 

Juuve 

ConnectCar, Witkar of StudentCar 

OnzeAuto 

Anders, namelijk [open] 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Hoelang bent u al lid van de deelauto-organisatie? 
Minder dan drie maanden 
Drie maanden tot een half jaar 
Een half jaar tot een jaar 
Meer dan een jaar 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Hoe vaak maakt u gebruik van een deelauto? 
Eens per week of vaker 
Een aantal keer per maand  
Eens per maand  
Een aantal keer per jaar 
Minder dan eens per jaar 
Ik stel mijn eigen auto als deelauto beschikbaar en gebruik nooit een andere deelauto → door naar vraag 11 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Hoeveel kilometer heeft u ongeveer afgelegd tijdens uw laatste rit met een deelauto? 
Minder dan 5 kilometer 
5 - 10 kilometer 
11 - 50 kilometer 
51- 100 kilometer 
101 - 150 kilometer 
150 - 200 kilometer 
Meer dan 200 kilometer 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Hoe vaak gebruikt u een deelauto voor de volgende doelen? 
 Eens per 

week of 

vaker 

Een aantal 

keer per 

maand 

Eens per 

maand 

Een aantal 

keer per 

jaar 

Minder 

dan eens 

per jaar 

Nooit/n.v.t.  

Woon-werkverkeer       

Zakelijke afspraken       

Ophalen/brengen 

kinderen 

      

Vervoeren van 

zware spullen 

      

Van en naar hobby       

Uitje in de stad 

(bijv. bioscoop, 

sportwedstrijd, 

restaurant of 

museum) 

      

Bezoek 

vrienden/familie  

      

Vakantie/weekend 

weg  

      

Naar een 

groengebied (park, 

bos, open gebied)  

      

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Hoeveel personenauto’s had uw huishouden vóórdat u begon met autodelen? Hiermee bedoelen 

we ook een leaseauto of auto van de zaak waar u privé gebruik van maakt, maar geen deelauto. 
0 

1 
2 
3 of meer 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Zou u een (extra) auto kopen als u niet zou autodelen? 
Zeer zeker niet 
Waarschijnlijk niet 
Waarschijnlijk wel 
Zeer zeker wel 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Hoeveel personenauto’s heeft uw huishouden? Hiermee bedoelen we ook een leaseauto of auto van 
de zaak waar u privé gebruik van maakt, maar geen deelauto. 

0 
1 
2 
3 of meer 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Een deelauto is een auto van een organisatie of particulier, die u tijdelijk gebruikt. Voorbeelden van 

deelauto-organisaties zijn Greenwheels, MyWheels en SnappCar. Een huurauto noemen we geen 

deelauto. Om een deelauto te kunnen gebruiken, wordt u lid van een organisatie. U kunt via een app 

op uw telefoon of website kort van tevoren een auto huren. U betaalt hiervoor per een bedrag per uur 

en per kilometer.  

 

In Utrecht staan op dit moment ruim 2.500 deelauto’s. Er bestaan verschillende typen deelauto’s. 

Sommige deelauto’s zijn eigendom van particulieren. Om deze auto’s te gebruiken, haalt u meestal de 

sleutel op bij de eigenaar. Andere deelauto’s zijn eigendom van een bedrijf. Deze auto’s kunt u 

openmaken met uw ov-chipkaart of telefoon. 

 

Selectie: alleen voor 1=Nee, 2=Nee, 5=eigen auto 

11. In hoeverre heeft u interesse in het gebruik van een deelauto? 

Zeer veel interesse 

Enige interesse 

Weinig interesse 

Geen interesse   → door naar vraag 13 

Weet niet/geen mening  → door naar vraag 13 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Momenteel is het vaak gratis om lid te worden van een deelauto-organisatie. Het bedrag wat je betaalt 

per dag en per kilometer verschilt per organisatie. Over het algemeen is autodelen goedkoper dan een 

auto bezitten als je minder dan 10.000 km per jaar rijdt.  

 

In Utrecht staan alleen auto’s met een vaste standplaats. Dit betekent dat de deelauto altijd op 

dezelfde plek staat en je hem ook altijd terugbrengt naar de plek waar je hem hebt opgehaald. 
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Gemiddeld staan er 25 deelauto’s per km2 in Utrecht. Dit aantal is met name in de buurten rondom het 

centrum hoger.   

 

Selectie: alleen voor 11=Zeer/Enige/Weinig interesse 

12. Als u in de toekomst gebruik zou willen maken van een deelauto, wat is dan belangrijk voor u? 

Maximaal 3 antwoorden mogelijk 

Meer informatie over autodelen 

Lagere  kosten 

Meer deelauto’s in de buurt 

Gemakkelijk aanmelden 

Gemakkelijk reserveren 

Goede beschikbaarheid van accessoires, zoals kinderzitje of fietsendrager 

Deelauto’s die je in één richting kan gebruiken en op de bestemming kan achterlaten 

Meer elektrische deelauto’s 

Anders, namelijk [open] 

Niks/weet niet/geen mening 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De volgende vragen gaan over reisvoorkeuren. 

 

13. Hoe vaak gebruikt u onderstaande vervoermiddelen? 
 5 dagen 

per week 

of vaker 

3 tot 4 

dagen 

per 

week 

1 tot 2 

dagen 

per 

week 

1 tot 3 

dagen 

per 

maand 

6 tot 11 

dagen per 

jaar 

5 dagen 

per jaar 

of minder 

Nooit/n.v.t.  

Eigen auto        

(Elektrische) fiets        

Trein        

Tram of bus        

Scooter of brommer        

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



10 
 

14. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?   

 Zeer 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Zeer 
eens 

Geen 
mening/ 
n.v.t. 

Ik vind autorijden plezierig       
Het bezit van een auto geeft me vrijheid       
Autorijden is veiliger dan andere manieren 
om te reizen 

      

Ik zou prima zonder auto kunnen leven       
Als het kan, ga ik liever te voet, dan met de 
auto 

      

Wandelen is soms handiger dan met de 
auto gaan 

      

Als het kan, ga ik liever op de fiets, dan 
met de auto 

      

Ik vind fietsen plezierig       
Ik gebruik graag het openbaar vervoer       
Als het kan, ga ik liever met het openbaar 
vervoer, dan met de auto 

      

Ik vermijd reizen met het openbaar 
vervoer 

      

Het openbaar vervoer is soms handiger 
dan de auto 

      

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 .Dit waren de vragen over deelauto’s. Als u hierover nog suggesties of opmerkingen heeft, kunt u 

die hieronder kwijt. 

[open] 

nee, ik heb geen opmerkingen of suggesties 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit waren alle vragen van de Junipeiling. Dank u wel voor uw deelname! 
Als dank voor het delen van uw mening, geven we 5 VVV Cadeaubonnen van €10,- weg. Als u hier kans op 
wilt maken, vult u dan hieronder uw e-mailadres in. Mocht u in de prijzen vallen, dan krijgt u daarover 
uiterlijk XXX bericht.  

 

ik maak graag kans op een cadeaubon. Mijn e-mailadres is: [open] 

ik hoef geen kans te maken op een cadeaubon. 

 

Klik tot slot op “Verzenden” om uw antwoorden definitief op te slaan. Hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Afsluiting 

 

Uw gegevens zijn verzonden. Nogmaals bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

 

U kunt nu dit scherm afsluiten. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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