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1. 1. INTRODUCTIE  

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, 

Hogeschool van Amsterdam, onderzoek gedaan naar de mobiliteitskeuzes van deelnemers tijdens het 

experiment de Reisproef. Dit onderzoek is onderdeel van het Mobility-as-a-Service (hierna MaaS) 

project in Amsterdam. MaaS is een nieuwe visie op mobiliteit waarmee sinds enkele jaren in 

verschillende steden in de wereld wordt geëxperimenteerd. Mobiliteit wordt in dit concept gezien als een 

dienst om zo bij te dragen aan de verschuiving van private voertuigen naar vervoer als een dienst. Het 

algemene doel van MaaS is om een meer gediversifieerd mobiliteitsgebruik te realiseren (minder auto, 

meer ov, meer deelmobiliteit, meer fietsen en lopen) waardoor het gebruik van de private auto 

automatisch afneemt. Net als in veel andere landen staat ook in Nederland het ontwikkelen van MaaS 

projecten hoog op de agenda. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft zeven landelijke 

experimenten geïnitieerd en verschillende gemeentes onderzoeken momenteel de mogelijkheden van 

MaaS. Amsterdam is begonnen met verschillende deelprojecten; het deelproject Leerdoelen MaaS richt 

zich specifiek op twee projecten: MaaS Zuidas (gericht op werkgevers en werknemers) en MaaS 

Bewonersaanpak. De Reisproef is onderdeel van de laatstgenoemde. 

1.1 De Reisproef Amsterdam 

De Reisproef is een experiment waarbij de deelnemers hun auto en parkeervergunning voor twee 

maanden hebben ingeleverd in ruil voor 500 euro die ze konden gebruiken bij een selectie van 

aangesloten vervoerders. De 500 euro was beschikbaar via een rekening bij de Bunq bank, wat het 

mogelijk maakte voor de gemeente om deze uitgaven (en dus vervoerskeuzes) inzichtelijk te maken. 

Deze gegevens zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Wel zijn de deelnemers bevraagd over hun 

ervaringen met deze nieuwe manier van subsidieverstrekking.  

De gemeente Amsterdam wil met de Reisproef een bijdrage leveren aan het behouden van een leefbare 

stad dat ze als volgt omschrijven:  

Amsterdam groeit en dat merken we door de drukte in de stad. Amsterdam wil een 

aantrekkelijke stad zijn en blijven. Daarom is het noodzakelijk te investeren in leefbaarheid en 

bereikbaarheid. Oplossingen zoals extra wegen en extra parkeerplaatsen zijn niet meer 

voldoende. Enerzijds omdat de ruimte er niet voor is, anderzijds omdat we deze ruimte er niet 
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voor willen maken. Als we op dezelfde manier blijven reizen loopt de stad vast.  Er is verandering 

nodig (Amsterdam.nl). 

In de context van MaaS ligt de focus in de Reisproef op de verschuiving van ‘vervoer als bezit’ naar 

‘vervoer als dienst’. Het gaat de gemeente met name om “inzicht krijgen in welke alternatieven verbeterd 

moeten worden” (Amsterdam.nl). Behalve deelvervoer kijken we ook naar actieve modi zoals fietsen en 

lopen.  Ten eerste omdat deze behoren tot de bestaande duurzame vervoersmiddelen in de stad 

Amsterdam en ten tweede omdat ze een alternatief bieden voor privaat autogebruik in de stad.  

Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in mobiliteitskeuzes en de determinanten die deze  

beïnvloeden. Om vervolgens op basis van deze inzichten advies te geven voor mogelijke 

interventiestrategieën waardoor meer Amsterdammers gaan kiezen voor meer duurzame 

vervoersmiddelen in plaats van de private auto. De twee hoofdonderzoeksvragen die leidend zijn 

geweest bij het doen van dit onderzoek waren: Wat zijn de determinanten die de mobiliteitskeuzes bij 

de deelnemers van de Reisproef beïnvloeden? En hoe kan deze kennis ingezet worden bij het 

ontwikkelen van toekomstige interventies die mensen verleiden minder hun auto te gaan gebruiken, of 

zelfs helemaal weg gaan doen.  

1.2 Onderzoeksmethode Reisproef en gedragsanalyse volgens COM-B 

Om de Reisproef te kunnen plaatsen in de context van MaaS zijn we ons onderzoek gestart met 

literatuuronderzoek rondom het MaaS concept (zie bijlage) en hebben we gezocht naar determinanten 

die mobiliteitskeuzes beïnvloeden en meer specifiek die leiden tot het verminderen van privé 

autogebruik (deel 2 van dit rapport). 

De volgende stap is bepalen welke determinanten relevant zijn voor onze specifieke doelgroep, namelijk 

de deelnemers van de Reisproef. Dit hebben we gedaan middels empirisch onderzoek, in de vorm van 

kwantitatieve online vragenlijsten en kwalitatieve interviews (deel 3 van dit rapport). Hiermee brengen 

we de gedragskeuzes rondom de Reisproef in kaart, kunnen we motivaties en behoeften van de 

deelnemers achterhalen en meten we de effecten van de Reisproef.  

De vragen in de online survey en de interviews zijn gestructureerd met behulp van het COM-B model 

(Michie, Atkins en West, 2014). Dit model is de kern van de Behavioural Change Wheel (BCW) 

methodiek en is geschikt voor het analyseren van gedrag en het bepalen van geschikte 

interventierichtingen (Fig I). In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen drie componenten die het 
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Gedrag [Behaviour] beïnvloeden: Capaciteit [Capability], Gelegenheid [Opportunity] en Motivatie 

[Motivation].  Deze drie componenten staan niet op zichzelf: ze beïnvloeden elkaar (Fig. I). Bijvoorbeeld 

wanneer goede alternatieven aangeboden worden om de auto te laten staan (gelegenheid)  en er kennis 

is van deze alternatieven (capaciteit) kan dit de motivatie om de auto te laten staan verhogen (Fig. II).   

 

Fig I. Behavioural Change Wheel [links] COM-B model [rechts] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig II. COM-B model: doelgedrag minder de eigen auto gebruiken 

Met behulp van deze BCW methodiek kunnen we passende interventie functies identificeren die het 

keuzegedrag voor mobiliteit kunnen beïnvloeden. Deze kunnen bestaan uit: voorlichting, overtuiging, 
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stimulering, dwang, training, beperking, aanpassing omgeving, modelling en facilitering (Fig. I middelste 

ring). Vervolgens kan er ook bekeken worden welk beleid deze interventies zouden ondersteunen (Fig. 

I buitenste ring) 

Deze inzichten combineren we en leiden uiteindelijk tot een advies over wat er nodig is om mensen 

alternatief vervoer te laten gebruiken in plaats van hun eigen auto (deel 4 van dit rapport).    

2. DETERMINANTEN ACHTER MOBILITEITSKEUZES  

In dit deel presenteren we de determinanten die vanuit het literatuuronderzoek van belang blijken bij het 

maken van vervoerskeuzes (2.1). Daarna relateren we deze determinanten aan het COM-B model (2.2).   

  

2.1 Determinanten  

Inzet: Niet-monetaire kosten 

De keuze voor een bepaald vervoersmiddel wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid tijd en 

energie die mensen (denken te) moeten gaan inzetten om er gebruik te maken. Denk bijvoorbeeld aan 

de inzet (namelijk kosten en moeite) die nodig is voor het afsluiten van een account of abonnement  

versus de inzet die nodig is om een eigen auto te onderhouden. Wat we weten is dat hoe eenvoudiger 

de transportdienst (b.v. afsluiten abonnement/account), hoe groter de kans op gebruik van deze 

vervoersdienst (Ratilainen, 2017; Karlsson et al., 2016). Dus als alternatieven worden aangeboden voor 

reizen met een privaat voermiddel zoals de auto, is het essentieel dat het alternatief  eenvoudig te 

gebruiken is (liefst eenvoudiger dan het onderhouden van de eigen auto). Eenvoud kan ervoor zorgen 

dat men intuïtief weet hoe een nieuw product te gebruiken: het is dan niet nodig iets nieuws te leren 

(om inzet te leveren) om een nieuw product te gaan gebruiken (Rogers 2003).  

 

Inzet: Monetaire kosten 

 Ook de monetaire inzet (wat kost ander vervoer versus mijn auto?) speelt een belangrijke rol in het 

vervoerskeuzeproces. De Willingness to Pay (WTP) is een variabele die weergeeft hoeveel men bereid 

is om voor een bepaalde dienst te betalen. Deze WTP kan per transportdienst en gebruikersgroep 

verschillen (Ratillainen, 2017). Bij het aanbieden van een transportdienst is het dan ook belangrijk dat 

hier inzicht in is (Kamargianni et al., 2016). Homburg et al. (2016) stellen dat verschillende 

gebruikersgroepen verschillende betalingsbereidheid voor de transportdienst hebben. In een analyse 
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van de verzamelde data tijdens de UbiGo reisproef in Göteborg, Zweden (zie bijlage) is naar voren 

gekomen dat transportdiensten die gekenmerkt worden door gebruiksgemak, keuzevrijheid (flexibiliteit), 

op maat gemaakt aanbod en gemak,  waarde toevoegen vergeleken met de reisoplossingen (private 

vervoersmiddelen) van deze deelnemers voor de start van de proef (meer informatie over de UbiGo 

proef zie bijlage). Dit vergrootte de WTP van de Zweedse deelnemers voor de aangeboden 

transportdiensten (Sochor et al., 2016).  

 

Gewoontes 

Vervoersgedrag in een stabiele context bestaat voornamelijk uit gewoontegedrag. Als men volgens een 

vast patroon voor de eigen auto kiest zal men niet zomaar beslissen over te stappen tot een ander 

vervoersmiddel. Men kiest een mobiliteitsoptie op de automatische piloot, en denkt er dus niet bewust 

of rationeel over na (Aarts et al., 1998; Gardner, 2009; Gärling & Axhausen, 2003; Verplanken et al., 

1997). Wanneer een reis in een stabiele context een gewoonte is geworden (vaak de auto pakken) 

zullen alternatieve vervoersmiddelen niet snel meer worden overwogen. Hoe sterker de gewoonte (hoe 

vaker men de eigen auto pakt), hoe meer moeite het zal kosten om dan dat  gedrag te veranderen.   

Dus, als je gewoontegedrag wil doorbreken dan is een rationele beredenering niet effectief (Gärling & 

Axhausen, 2003). Mensen denken er immers niet (meer) bij na bij wat ze kiezen: het gaat automatisch. 

Om automatisch vervoersgedrag te doorbreken is een trigger nodig die iets verandert aan de status quo 

– aan de stabiele context – waardoor men genoodzaakt wordt de vervoerskeuze te gaan heroverwegen. 

Denk bijvoorbeeld aan een verandering van werklocatie, wegwerkzaamheden,  of een verhoging van 

parkeerkosten. Dit soort veranderingen kunnen dienen als ‘windows of opportunity’ wat inhoud dat het 

goede momenten zijn om het gedrag te veranderen: de gewoonte is dan immers al doorbroken en 

andere keuzes moeten worden gemaakt.  

Een reeks van studies gebaseerd op motiverende modellen - bijvoorbeeld de Theory of Planned 

Behavior (Ajzen (1991) - suggereert dat het gedrag van reizigers het resultaat is van een 

afwegingsproces van de kosten (Bamberg et al., 2003; Bamberg & Schmidt, 2003), maar dat deze toch 

de repetitieve aard van beslissingen over het reisgedrag verwaarlozen (Gardner, 2009) doordat 

gewoonten vervoerskeuzes lijken te domineren. Dit suggereert dat gewoontegedrag in het reizen in een 

stabiele context zwaarder weegt dan de kosten van de reis. 
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Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid van een vervoersmiddel is essentieel om het ook te gaan gebruiken. Toegang tot 

transport wordt verkregen doordat het bereikbaar en beschikbaar is (Karlsson et al., 2016). Zijn andere 

vervoersmiddelen net zo bereikbaar en beschikbaar als mijn auto? Bereikbaarheid houdt in dat het in 

de buurt is - van een auto voor de deur tot de bus, tram en deelauto. In de UbiGo proef bleek de afstand 

tot de vervoersmiddelen bepalend voor gebruik. Zo gebruikten deelnemers deelauto’s als die op minder 

dan circa 300 meter afstand geparkeerd stonden (Karlsson et al., 2017). In de UbiGo proef benadrukten 

de deelnemers ook dat afhaal - en wegbreng - locaties voor autodeelsites in de buurt moeten liggen om 

ze te gaan gebruiken (Sochor et al., 2015). Qua beschikbaarheid beschrijven Karlsson et al. (2017) ook 

hoe frequentie daarbij een rol speelt: UbiGo deelnemers kiezen niet alleen voor het OV omdat er 

opstapplaatsen zijn in de buurt maar ook als ze vaak kunnen opstappen.  

Naast de toegankelijkheid van de vervoersmiddelen hangt het succes van de dienst ook af van de mate 

van toegankelijkheid van het platform. In de Mobility-as-a-Service experimenten valt het aanbieden van 

vervoersdiensten ook wel onder wat de toegangs-gebaseerde consumptie wordt genoemd (Bardhi & 

Eckhardt, 2012). De kern van deze dienst is een heel toegankelijk mobiliteitssysteem aanbieden voor 

de gebruiker (zie bijlage). Mobiliteitsdiensten worden in MaaS meer toegankelijk gemaakt door ze aan 

te gaan bieden via één ICT platform (zoals ook UbiGo dat doet) vergelijkbaar met platforms zoals 

AirBNB en Netflix (König et al., 2017). Volgens Bardhi en Eckhardt (2012) wint deze op toegang 

gebaseerde consumptie waarde omdat het "de vrijheid van levensstijl van consumenten en flexibele 

identiteitsprojecten" mogelijk maakt. Toegankelijkheid via een informatieplatform op basis van GPS en 

ICT zal naar verwachting een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het vormgeven van reisgedrag 

(Gössling, 2017). Mobiele apparaten en apps in het bijzonder zullen van centraal belang  worden 

doordat ze de toegang zullen verschaffen tot real-time en tailor made reisoplossingen op specifieke 

locaties en door de eenvoud en grote acceptatie in gebruik  (Lathia et al. 2013). 

Betrouwbaarheid 

Verschillende studies tonen aan dat betrouwbaarheid een essentiële voorwaarde is voor mensen om 

voor een bepaald vervoermiddel te kiezen (Hagen en Bron 2013; Ratilainen 2017). Het is met name de 

onzekerheid over de betrouwbaarheid: is een alternatieve vervoersdienst even betrouwbaar? Het gaat 

dan met name over de beschikbaarheid van een vervoersmiddel als ook de kwaliteit (niet te oud, geen 

gebreken aan vervoersmiddel), en gerelateerd daaraan de veiligheid van een vervoersmiddel. In een 
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studie naar gebruik van deel-auto’s laten Ho et al. (2017) bijvoorbeeld zien dat mensen bereid zijn meer 

te betalen voor last-minute beschikbaarheid zodat ze zeker zijn van een vervoersmiddel (bijvoorbeeld 

een deelauto of deelfiets) wanneer ze die nodig hebben. Haahtela en Viitamo (2017) benadrukken nog 

een andere vorm van betrouwbaarheid: reizigers willen worden voorzien van een adequate en 

nauwkeurige routering wanneer er vertragingen optreden in het openbaar vervoer. Betrouwbaarheid 

wordt door verschillende mensen anders geïnterpreteerd. Zo ontdekten Chorus en Dellaert (2012) dat 

mensen die een hekel hebben aan risico's niet snel kiezen voor andere reisopties dan die ze al 

gebruiken. Ze ontdekten ook dat als de kwaliteit  (b.v. prijs, snelheid) van de reisalternatieven pas bij 

gebruik bekend wordt mensen er over het algemeen minder snel voor kiezen. Dus voordat men ander 

vervoer gaat gebruiken als alternatief voor de eigen auto, willen de meeste mensen er van tevoren zeker 

van zijn dat het vervoersmiddel van goede kwaliteit is en dat het beschikbaar is op het tijdstip dat ze 

deze nodig hebben.   

 

Gemak 

Tijdens een vervoerskeuze – zoals ook het verkiezen van alternatief vervoer in plaatst van de private 

auto - wegen mensen continu de grenzen van hun gemak af: in hoeverre is het nog comfortabel qua 

inzet (monetair en niet monetair)? Als deze grenzen overschreden worden (door bijvoorbeeld moeilijke 

toegankelijkheid en een hoge inzet) haakt men af. Waar die grens precies ligt is afhankelijk van het 

individu. Wat we weten is dat eenvoud van een product bevorderlijk is voor het gebruiksgemak: wat 

eenvoudiger te begrijpen is wordt sneller aangenomen dan datgene wat nieuwe vaardigheden en begrip 

vereist. Rogers (2003) stelt zelfs dat eenvoud  één van de kernkwaliteiten is die een innovatie mogelijk 

maakt.   

De UbiGo proef is hier weer een mooi voorbeeld van. Door alle vervoersdiensten aan te bieden via één 

platform (namelijk, een app)  hebben de deelnemers een nieuw inzicht gekregen in wat gemak voor hen 

betekent (Sochor et al., 2016). De mate van eenvoud van deze dienst verbeterde niet alleen 

toegankelijkheid en inzet (monetair en niet-monetair) maar ook het vertrouwen dat de deelnemers 

hadden dat elk probleem onmiddellijk opgelost kon worden middels het gebruik van het platform (Sochor 

et al., 2015). Hierdoor is er een algemeen verhoging van ervaring van gemak. In de Smile reisproef in 

Wenen gaven 55% van de deelnemers (zie bijlage) aan dat ze door het gemak van één alomvattende 
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transportdienst vaker verschillende vervoerswijzen gingen combineren1 dan voordat ze deelnamen aan 

die proef (Karlsson et al., 2017). Na het gebruik van de app tijdens de Smile reisproef verklaarden 48% 

van de deelnemers dat hun reisgedrag was veranderd sinds het gebruik van de app, inclusief het gebruik 

van snellere routes, het combineren van verschillende modi en het abonneren op nieuwe 

mobiliteitsaanbiedingen (Smile mobility, 2015). Kortom, het is aannemelijk dat door een hoge mate van 

gemak door middel van mobiliteitsintegratie mensen verleid worden multimodaal te gaan reizen 

waardoor ze de private auto vaker gaan laten staan. 

Attitudes  

Om mensen uit hun eigen auto te krijgen laat de literatuur zien dat het met name de attitudes ten aanzien 

van eigendom zijn die moeten veranderen (KIM 2018, Mully 2017). Autobezit heeft vaak  de associatie 

met autonomie en vrijheid ten opzichte van het OV en deel- en huurdiensten (Karlsson et al. (2016).  

Volgens Mully zijn het de Mobility-as-a-Service oplossingen die kunnen leiden tot nieuwe attitudes die 

op hun beurt kunnen leiden tot nieuw reisgedrag. Verder beargumenteerd Mully, dat als een verandering 

in culturele voorkeuren kan worden bereikt – “en dat moet dan meer dan een ‘hype’ zijn om dit te doen” 

– dan hebben Mobility-as-a-Service oplossingen de potentie om de manier waarop we reizen en leven 

in onze steden te veranderen. Mobiliteitskeuzes worden vaak ook beïnvloed door vastgeroeste culturele 

praktijken. Wat we zien bij de rol van attitudes is dat reisbeslissingen sowieso niet altijd rationeel zijn: 

symbolische en affectieve factoren (Steg, 2005) en emoties (De Vos & Witlox, 2017; KiM, 2017) spelen 

ook een rol in de keuze voor welke transport modi te gaan kiezen.   

 

Vrijheid en Autonomie 

Het bezitten van een auto geeft veel mensen een groot gevoel van vrijheid en autonomie: “door de 

auto kan ik gaan en staan waar ik wil”. Deze perceptie van vrijheid blijkt vaak wel een overschat 

gegeven. De eindevaluatie van de UbiGo proef liet bijvoorbeeld zien dat de noodzaak van het hebben 

van een eigen auto voor de proef 30% hoger werd beoordeeld dan na de proef. Men overschat dus de 

noodzaak van het hebben van een auto.  Mensen houden een auto dan mede in hun bezit voor 

gevoelens van autonomie en vrijheid - mensen willen een optie hebben 'voor het geval dat' (Karlsson 

                                                      

1 Ze combineerden voornamelijk vaker auto's en openbaar vervoer (26%) en fiets en openbaar 
vervoer (26%) (Smile mobility, 2015). 
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et al., 2016). Eveneens als we zagen bij de voorgaande determinant attitudes, spelen emoties en 

affectieve ook een grote rol bij deze gevoelens van vrijheid en autonomie die geassocieerd worden 

met eigen auto bezit. 

 

Keuze vrijheid / Flexibiliteit  

Alternatieve vervoersmiddelen en diensten die de keuzevrijheid en flexibiliteit vergroten, hebben 

daardoor het potentieel om de automobilist te verleiden zijn eigen auto te gaan laten staan. 

Keuzevrijheid gaat over het hebben van mogelijkheden om te kunnen kiezen voor verschillende 

vervoersmiddelen (bijvoorbeeld een bus of elektrische fiets), als ook de optie hebben voor 

verschillende versies van één vervoersmiddel (bijvoorbeeld gedeelde elektrische stadsauto of 

gedeelde gezinsauto). Flexibiliteit gaat over de makkelijke beschikbaarheid van die 

keuzemogelijkheden op verschillende tijden. Strömberg (2015) stelt dat de samenstelling van 

verschillende reisdiensten flexibel genoeg moeten zijn om echt als beschikbare optie voor reizigers te 

worden beschouwd. Als deze flexibiliteit niet aanwezig is zal de dienst geen gebruikers aantrekken.   

We zien in de nieuwe Mobility-as-a-Service oplossingen, zoals UbiGo en Smile, dat de deelnemers 

vooral de hoge mate van keuzevrijheid en flexibiliteit waarderen die aangeboden wordt aan de  reizigers. 

In de UbiGo proef waardeerde men in het bijzonder het gevarieerde wagenpark (met verschillende type 

auto’s passend voor verschillende type huishoudens en activiteiten) waartoe ze toegang hadden 

(Sochor et al., 2016).  Volgens Spickermann et al. (2014) zal een grote diversiteit in aanbod de 

keuzevrijheid en flexibiliteit vergroten waardoor de toegankelijkheid vergroot. Ze stellen vervolgens dat 

mede daardoor in de toekomst minder private personenauto’s nodig zullen zijn.  

 

Reisvaardigheden voor multimodaal reizen  

Reisvaardigheden gaat over hoeveel vaardigheid men heeft om te kunnen reizen met verschillende 

vervoersmiddelen, van het OV tot deelauto’s. Heeft men kennis van de verschillende 

vervoersmiddelen en hoe deze te gebruiken? Denk aan het bedienen van een elektrische auto of het 

afsluiten van een account. Onderzoeken laten zien dat hoe meer multimodaal een individu is, hoe 

waarschijnlijker het is dat ze zullen overstappen op nieuwe vervoersmogelijkheden (Alonso-González 

et al. 2017).  Dit suggereert dat een gebrek aan ervaring met de verschillende  vervoersmiddelen een 

obstakel zou kunnen zijn voor het gebruik ervan en dus voor het vaker laten staan van de eigen auto.  
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Persoonlijk advies / feedback 

Informatie en feedback lijken belangrijk te zijn om individuen aan te moedigen gewenste vervoerskeuzes 

te maken (Andersson et al., 2018; Stopka, 2014). Voordat mensen hun reisgedrag veranderen willen 

ze graag persoonlijk geïnformeerd worden over alternatieve reismogelijkheden specifiek voor hun 

situatie. Dit suggereert dat mensen gebaat zijn bij persoonlijke hulp bij de overstap naar een nieuwe 

manier van reizen (van eigen auto naar een alternatief). Dit kan met name nuttig zijn om meer mensen 

op een makkelijke en comfortabele manier kennis te laten maken met nieuwe vormen van vervoer, zoals 

bijvoorbeeld de elektrische auto. Maar ook mensen die nooit met het OV gaan kunnen hier baat bij 

hebben.    

(Perceptie van) Snelheid/Reistijd  

Bij de afweging voor een bepaald vervoersmiddel is de (perceptie van) reistijd een belangrijke factor. 

Of het ene transportmiddel sneller is dan het andere is vaak onderhevig aan perceptie van hoe snel een 

vervoersoplossing is die af kan wijken van de daadwerkelijke snelheid.  Van Exel en Rietveld (2009) 

toonden bijvoorbeeld aan dat automobilisten in Amsterdam de reistijd van het openbaar vervoer 

aanzienlijk overschatten. Echter, informeren van dergelijke reizigers over de reistijd die ze kunnen 

behalen bij het gebruik van het openbaar vervoer, leek hen er echter niet van te overtuigen om van 

modus te veranderen. Men vond andere rechtvaardigingen voor hun bestaande gedrag (Tertoolen et 

al., 1998). Dit suggereert dat de perceptie van snelheid en reistijd vaak klem zit in een vastgeroest 

attitude patroon wat weer laat zien dat rationele overwegingen niet altijd meespelen voor een bepaalde 

voorkeur voor een transport modus. 

 

Socio-economische status en culturele achtergrond 

Onderzoek van Alonso-González et al. (2017) laat zien dat het met name hoogopgeleide mensen zijn 

die de intentie hebben hun autogebruik te gaan verminderen en nieuwe alternatieve transport modi 

gaan gebruiken. Onderzoek van Ho et al. (2017) laat zien dat de leeftijd en het aantal kinderen in het 

huishouden van invloed kunnen zijn op het wel of niet kiezen voor multimodale transportdiensten als 

voorkeur op de private auto. Andere onderzoeken laten zien dat huishoudens met ten minste twee jonge 

kinderen minder geïnteresseerd waren in deze nieuwe manieren van reizen (Haahtela en Viitamo, 2017; 

Karlsson et al., 2017). Jittrapirom et al.(2018) bevestigen deze bevindingen, evenals de bevinding dat 
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jonge volwassenen meer geneigd zijn hun auto te laten staan en alternatieve transportdiensten te 

omarmen.  

Daarnaast hebben Haahtela en Viitamo (2017) geconstateerd dat culturele aspecten ook een rol spelen 

bij de keuze voor alternatieve transportdiensten ten gunste van de private auto, vooral met betrekking 

tot hoe servicegericht een bepaalde cultuur is.  Voorbeelden die de onderzoekers gaven om uit te leggen 

wat een servicegerichte cultuur is zijn: auto delen of ride-sourcing services, thuis boodschappen 

bestellen, internet gebruiken om te zoeken naar reisinformatie, boeken en betalen voor reizen. 

Bovendien merkten zij op dat er grote verschillen zijn in service in verschillende landen en culturen. Ze 

geven het voorbeeld van Finland waar een minder ontwikkelde servicegerichte cultuur is dan Oostenrijk 

of Zwitserland (waar ook een deel van hun onderzoek werd uitgevoerd), hetgeen zij aangaven als reden 

waarom de Finse reizigers die zij ondervroegen misschien nog niet helemaal klaar waren om te kiezen 

voor transportdiensten als (gedeeltelijke) vervanging voor hun private auto’s.  
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2.2 Determinanten en COM-B gedragsanalyse 

COM-B gedragsanalyse: minder privaat auto gebruik Determinanten Wat is nodig? 

C
a
p
a
c
it
e
it
 

(f
y
s
ie

k
) 

Fysieke capaciteit: 
Lichamelijke vaardigheden, kracht 
of uithoudingsvermogen 

Is er fysiek de 
mogelijkheid om 
minder met de 
eigen auto te 
reizen? 

Gezondheid Omdat al onze 
deelnemers gezond zijn 
hebben we deze buiten 
beschouwing gelaten 

C
a
p

a
c
it
e

it
 (

m
e
n

ta
a
l)
 

Mentale capaciteit 
Kennis of psychologische 
vaardigheden, kracht of 
uithoudingsvermogen om deel te 
nemen aan noodzakelijke mentale 
processen 

Is er de mentale 
vaardigheid om 
minder met de auto 
te gaan reizen? 

Reisvaardigheden Kennis over reizen op 
verschillende manieren 
(multimodaal) vergroten 

Betrouwbaarheid Leren over de 
betrouwbaarheid van 
alternatieve 
vervoersmiddelen 

Persoonlijk 
advies/feedback 

Leren hoe persoonlijk 
advies en feedback 
ontvangen kan worden 

Gemak Meer veerkracht 
ontwikkelen tegen 
ongemak bij alternatief 
vervoer 

Inzet  Meer 
doorzettingsvermogen 
ontwikkelen bij gebruik 
alternatief vervoer 

Snelheid/reistijd Meer leren over reistijden 
bv. alternatief vervoer 
versus de eigen auto  

G
e

le
g

e
n
h

e
id

 (
fy

s
ie

k
) 

Fysieke gelegenheid geboden door 
de omgeving door tijd, middelen, 
locaties, signalen 

Maakt de fysieke 
omgeving het 
mogelijk minder met 
eigen de auto te 
gaan reizen? 

Gemak Optimaal gemak hebben 
door beschikbaarheid 
van tijd, middelen, 
locaties, signalen tijdens 
het reizen met alternatief 
vervoer 

Toegankelijkheid Zorgen voor betere 
beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van 
alternatief vervoer 

Snelheid/reistijd Zorgen voor beperkte 
reistijden zodat met snel 
op een bestemming kan 
aankomen 

Keuze vrijheid & 
flexibiliteit 

Meerdere 
keuzemogelijkheden 
hebben voor alternatief 
vervoer 

Monetair Inzet De financiële 
gelegenheid hebben 
alternatief vervoer te 
gebruiken 
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Niet-monetaire inzet Intuïtief gebruik 
alternatief vervoer door 
eenvoudige producten 

G
e

le
g

e
n
h

e
id

 (
s
o

c
ia

a
l)

 

Sociale gelegenheid geboden door 
interpersoonlijke invloeden, sociale 
aanwijzingen en culturele normen 
die invloed hebben op de manier 
waarop we denken 

Maakt de sociale 
omgeving het 
mogelijk om minder 
met de auto reizen?  

Sociaal-culturele 
kenmerken 

Onderdeel zijn van een 
sociaal-culturele 
omgeving waar minder 
auto gereden wordt 

Persoonlijk advies/ 
feedback 

Onderdeel zijn van een 
omgeving die steun biedt 
de auto minder te gaan 
gebruiken 

Attitudes Onderdeel zijn van een 
sociale omgeving waar 
men overtuigd is dat 
minder auto rijden 
positief is 

M
o

ti
v
a

ti
e

 

(r
e

fl
e
c
ti
e
f)

 

Reflectieve motivatie  
Reflecterende processen en 
evaluaties 

Is men zelfbewust 
van de voordelen 
van minder met de 
auto reizen? 

Attitudes ten opzichte 
van de private auto: 

 
Vrijheid en autonomie 
Niet-duurzaam 

Motivaties worden 
vergroot door goede 
kennisontwikkeling en 
voldoende gelegenheden 
van en voor alternatief 
vervoer  

Meer kennisontwikkeling 
is direct gerelateerd aan 
motivatie om te leren (zie 
de determinanten 
mentale capaciteit). 
Zowel attitudes als 
gewoonte kunnen dan 
gaan veranderen 
 
 

 

M
o

ti
v
a

ti
e

 (
a
u

to
m

a
ti
s
c
h
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Intrinsieke motivatie 
Automatische processen met 
emotionele, reacties, verlangens 
remmingen 

Is minder met de 
auto reizen 
automatisch 
gedrag? 

Gewoontes 

 

3. ANALYSE REISPROEF 

Middels de Reisproef hebben we onderzocht welke factoren een voorwaarde zijn voor het gaan 

gebruiken van alternatieve reisopties ter vermindering van het (privé) auto gebruik en welke factoren 

hieraan bijdragen. Met de verzamelde data willen we antwoord geven op de volgende vragen: zal het 

alternatieve reisaanbod het makkelijker maken om de auto te laten staan of zelfs weg te doen? En zijn 

mensen ook geneigd om multimodaal te reizen? Hoe past het aanbod bij de behoefte van de reizigers? 

We presenteren de uitkomsten in de volgende paragrafen: (3.1) Beschrijving procedure en deelnemers; 

(3.2) Generaliseerbaarheid uitkomsten; (3.3) Motivaties en verwachtingen deelname Reisproef; (3.4) 

Ervaringen met probeeraanbod tijdens Reisproef; (3.5) Mobiliteitskeuzes na de proef en de 

determinanten van invloed; 3.6 Determinanten van invloed en COM-B gedragsanalyse.  

 



17 

 

3.1 Beschrijving procedure en deelnemers  

De Reisproef heeft twee keer plaatsgevonden: de eerste groep is in september 2018 begonnen, de 

tweede groep in februari 2019. 

Tijdens de Reisproef heeft de gemeente verschillende vervoersdiensten bij de deelnemers  

geïntroduceerd. Deze diensten werden niet aangeboden middels één platform (via een app zoals in de 

UbiGo proef bijvoorbeeld). De diensten werden daardoor niet geïntegreerd aangeboden. Deelnemers 

zochten tijdens de Reisproef zelf uit welke aanbieder het best zou passen voor een te maken reis. Ook 

waren er geen Reisproef accounts of iets dergelijk van te voren afgesloten bij de aangesloten 

vervoerders. De deelnemers moesten dus alle vervoerders zelf benaderen en daar zelf accounts bij 

gaan afsluiten.  Voordat deelnemers met de proef begonnen is er een link gestuurd naar een  website2 

voor een lijst met de geselecteerde vervoerders.  

Dit zijn de vervoerders zoals ze aangeboden werden bij de start van de tweede groep: 

 OV-chipkaart  

 Taxi: TCA, Uber  

 Deelauto: Car2Go, MyWheels, Fetch Car Sharing  

 Huurauto: Sixt, Tripmanager  

 Deelfiets: Urbee [elektrisch], OV-fiets  

 Scooter: Felyx  

 Ridesharing: Viavan 

Tijdens de Reisproef wisselde het aanbod van vervoersmiddelen. GreenWheels stond op de lijst bij de 

eerste groep maar niet meer bij de tweede omdat ze is afgevallen door problemen met autorisatie via 

de Bunq App bij de eerste groep deelnemers. De elektrische auto aanbieder IONICS (Hyundai) stond 

op de lijst van de eerste groep maar niet meer bij de tweede omdat ze er tijdens de proefperiode mee 

stopten. De tweede groep heeft toegang gehad tot een nieuwe aanbieder van elektrische auto’s, Fetch 

                                                      

2 https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/reisproef/vragen/#heac67003-a037-
4ca7-a2f2-12b07903fc84 

 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/reisproef/vragen/#heac67003-a037-4ca7-a2f2-12b07903fc84
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/reisproef/vragen/#heac67003-a037-4ca7-a2f2-12b07903fc84
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/reisproef/vragen/#heac67003-a037-4ca7-a2f2-12b07903fc84
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Car sharing (Renault ZOE). Maar deze mogelijkheid is dus weer niet gebruikt door de eerste groep. 

Tevens hebben deelnemers in de interviews aangegeven ook vervoerders gebruikt te hebben die 

helemaal niet op deze lijst stonden (wel of niet in overleg met de gemeente). Eén van die andere 

aanbieders is bijvoorbeeld Bo-RENT, een autoverhuur bedrijf. Daarnaast hebben 5 deelnemers van de 

eerste groep toestemming gekregen om langer door te reizen om hun credits op te maken. 

 

Zoals vermeld in de introductie van dit rapport konden alleen mensen meedoen die in Amsterdam een 

parkeervergunning hebben en deze konden zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de 

gemeente. Het project is kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en er is een oproep in het 

Parool gedaan.  

Deelnemers moesten hun auto inleveren en in ruil daarvoor kregen ze €500 reistegoed dat ze aan 

alternatief vervoer mochten besteden. De auto werd ingeleverd en geparkeerd op een beveiligd 

parkeerterrein. Tussentijds kon de auto niet opgehaald worden.  

De deelnemers moesten op twee momenten een online vragenlijst in te vullen: voor het inleveren van 

de auto en zes weken na afloop van de proef. Ook konden de deelnemers benaderd worden voor een 

(telefonisch) interview. 

Voor de proef in september hadden zich in eerste instantie 111 mensen aangemeld, waarvan er 

uiteindelijk 28 deelnemers zijn begonnen (zie Box 1). Voor de tweede proef in februari waren er 34 

aanmeldingen, waarvan er 22 mensen daadwerkelijk zijn begonnen. In totaal hebben 50 deelnemers  

deelgenomen aan de Reisproef. Uiteindelijk hebben 48 deelnemers de online vragenlijsten volledig 

ingevuld. Verder zijn er 21 interviews gehouden. Met deze data zijn de analyses uitgevoerd.   
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Aan de Reisproef deden 19 mannen (39,6%) en 29 vrouwen (60,4%) mee. Het lijkt er dus op dat een 

dergelijk experiment meer vrouwen aantrekt dan mannen. Dit is niet een uniek geval, vanuit de 

internationale literatuur blijkt dat vrouwen een lagere CO2 blauwdruk hebben en meer aandacht 

besteden aan duurzaamheidsvraagstukken dan mannen (Medina en Toledo-Bruno 2016; Wilhite 2017; 

Papetti, Gratton, Severi, 2017). Meer dan de helft van de deelnemers verdient bovenmodaal (52%), 

21% modaal en 27% beneden modaal (Fig. 1). De jongste deelnemer is 25 jaar, de oudste is 69 jaar 

oud. De gemiddelde leeftijd is 46,5 jaar (Fig. 2). Er is één deelnemer die een tweede auto thuis heeft, 

vanuit de kwantitatieve interviews weten we dat ook minimaal één deelnemer een motor bezit (die niet 

gebruikt wordt in de wintermaanden). Verder bestaat het merendeel van de huishoudens van de 

Reisproef - 70,9% - uit één of twee personen (respectievelijk, 39,6% en 31,3%). Huishoudens met drie 

gezinsleden representeren 12,5% van de groep, vier gezinsleden 14,6% en zes gezinsleden 2,1%. Van 

het totale aantal deelnemers woont 95% binnen de ring, 29% hiervan wonen in de binnenstad, de 

resterende 5% wonen buiten de ring van Amsterdam (data berekend op basis van postcodes 

deelnemers).  Dit betekent dat deze groep specifiek is, we zien een over-representatie van: vrouwen, 

huishoudens die uit één of twee personen bestaan, bovenmodale inkomens en mensen die binnen de 

ring van Amsterdam wonen.3 

                                                      

3 Dit komt grotendeels overeen met de 70 deelnemers in het UrbiGo project in Zweden (zie bijlage 1) 
waar ook een over-representatie te zien was van bovenmodale inkomens en mensen die in de 
binnenstad van Götenborg wonen. Net als de Reisproef konden deze mensen zich vrijwillig opgeven 
voor die proef. Dit zegt iets over het type persoon dat interesse toont in alternatieve vervoersmiddelen 
voor de private auto in verschillende contexten. 

Box 1. Behavior-intention gap: aanmelden en meedoen: Opvallend is het grote verschil tussen 

het aantal aanmeldingen en het aantal uiteindelijke deelnemers. Uiteindelijk is maar 38% van de 

aanmeldingen daadwerkelijk met de proef gestart. Er is dus een grote behavior-intention gap: 

ondanks dat mensen in eerste instantie wel willen meedoen aan de proef, zijn er uiteindelijk 

factoren die het daadwerkelijke meedoen belemmeren. Een mogelijke belemmering voor 

deelname is het feit dat autorijden sterk gewoontegedrag is. We weten vanuit de 

gedragswetenschappen dat motivatie dan vaak niet voldoende is om dit gedrag te 

veranderen. Als het om beslissingen gaat zijn mensen zijn maar begrensd rationeel. Factoren die 

daarbij een rol spelen: (1) verschil tussen denken en doen; (2) falen van het ‘prospective memory,’ 

het van plan zijn maar het toch vergeten; (3) nieuwe informatie en heroverweging (Renes 2012).  
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Fig. 1 Inkomen per huishouden                                         Fig. 2 Leeftijd per deelnemer 

3.2  Generaliseerbaarheid uitkomsten 

De deelnemers gebruiken hun auto voor de Reisproef relatief weinig: 50% gebruikt de auto 0-3 keer per 

week (Fig. 3), 69% rijdt minder dan 150 kilometer per week (Fig. 4) en meer dan de helft gebruikt voor 

driekwart van hun reizen ander vervoer dan de auto (Fig. 5). Ook geeft 54% van de deelnemers aan 

dat de auto niet hun primaire gedachte is wanneer ze ergens naartoe gaan (16,7% is neutraal). Hieruit 

is af te leiden dat we in dit onderzoek te maken hebben met een groep autogebruikers die de auto al 

relatief weinig gebruikt. Uit de gedragswetenschappen weten we dat de mate en frequentie waarin 

mensen bepaald gedrag vertonen een belangrijke voorspeller is voor gedragsverandering: hoe sterker 

de gewoonte hoe moeilijker het is om het gedrag te veranderen. Dit is relevant voor dit onderzoek, 

aangezien autorijden vaak sterk routinegedrag is. Het merendeel van onze  deelnemersgroep bestaat 

uit autobezitters waarbij autorijden geen sterke gewoonte is. Bovendien hebben alle deelnemers zich 

zelf voor het experiment aangemeld. Het zijn dus allemaal mensen die al enige interesse hebben in het 

verminderen van hun autogebruik. 

De uitkomsten die in de komende paragrafen besproken worden gelden dus enkel voor de specifieke 

groep autobezitters in Amsterdam, die relatief weinig de auto gebruiken en interesse hebben in het 

verminderen van autogebruik. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het interpreteren van de 

data en het formuleren van conclusies. 
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Privaat autogebruik maand voor aanvang proef: Fig. 3 [links], Fig. 4 [midden], Fig. 5 [rechts] 

 

3.3 Motivaties en verwachtingen deelname Reisproef  

De deelnemers hebben verschillende redenen om mee te doen aan de Reisproef (zie Tabel 1). In de 

vragenlijst was een lijst met redenen voor deelname opgenomen, waarop de deelnemers konden 

aanvinken of dit voor hen een motivatie was om mee te doen aan de Reisproef. De meest genoemde 

reden is het verminderen van auto’s in de stad voor meer leefbaarheid: 71% van de deelnemers geeft 

aan dat dit voor hen een reden was om mee te doen aan het experiment. Ook veelgenoemd is het 

opdoen van kennis over een ander soort van transport: 67% van de deelnemers geeft aan dat dit voor 

hen een reden was voor hun deelname. Dit komt ook naar voren in de interviews. Zo vertelt een 

deelnemer: 

Ik deed mee omdat ik alternatieven uit wou proberen voor de auto. De Reisproef was 

interessant omdat er zoveel wordt aangeboden dat het voor mij te ingewikkeld is om uit te 

vinden wat de beste methode is (man dertiger, 14 juni 2019) 

Het verlagen van de CO2 uitstoot is ook een veel genoemde reden: 65% van de mensen noemt dit als 

reden voor hun deelname. Verder wordt de Reisproef door de meerderheid van de deelnemers (60%) 

ook gezien als een manier om de gewoonte te doorbreken en te testen hoe het reizen zonder auto gaat. 

Zo geeft een deelnemer aan: 

We hadden het plan de auto weg te doen, maar door het gemak van de auto lukte dat ons 

eerder niet. De Reisproef heeft ons een duwtje in de rug gegeven.  

(man gepensioneerd, 10 januari, 2019)  
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Verder vertelt een andere deelnemer: 

Ik heb al een tijdje nagedacht of ik wel milieubewust bezig kon zijn en of ik die auto nu wel zo 

nodig heb. Dus dit kwam goed uit om het eens even te testen” (man veertiger, 5 juni 2019) 

Ook gaf een groot deel van de deelnemers aan dat hoge kosten van de auto (54%) een motivatie was 

voor deelname. 

Tabel. 1 Motivatie deelname Reisproef (n=48) 

 

 

 

 

 

Verder kwamen er in de interviews nog twee andere redenen naar voren. Zo vonden deelnemers het 

een groot voordeel dat ze reisbudget kregen waarmee ze alternatief vervoer konden uitproberen. De 

deelnemers gaven aan dat ze hierdoor minder het gevoel hadden risico te lopen op verlies: 

Omdat je hier ook een vergoeding voor krijgt is het een aantrekkelijk voorstel. We hadden zo 

niet het risico dat we iets verkeerds zouden kiezen, nu konden we gewoon lekker alles kiezen 

(Man dertiger met gezin, 2 jonge kinderen – 7 jan 2019) 

Daarnaast zien sommige deelnemers het bezitten van een eigen auto als een last: 

Ik probeer te minimaliseren, dus ik heb ook weinig spullen (man veertiger, 5 juni 2019). Ik 

vond die auto een blok aan mijn been worden (man 12 juni 2019), Ik merkte toen ik mijn auto 

ging ophalen kreeg ik direct stress. Want ik moet er ook voor zorgen de hele tijd, voor die auto 

(vrouw met 2 jonge kinderen, 10 januari 2019).   

Ook geven deelnemers aan dat de Reisproef interessant was omdat de auto niet direct definitief 

afgestaan werd: 

Ik deed mee met het idee “ik krijg hem weer terug” (vrouw dertiger, 4 juni 2019) 
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De meerderheid van de deelnemers (61%) verwacht dat de Reisproef hun reisgedrag langdurig gaat 

veranderen, 33% is neutraal en 6% verwacht geen veranderingen in reisgedrag.  

Voorafgaand aan de Reisproef hebben we de deelnemers gevraagd welke vervoersmiddelen ze de 

afgelopen maand gebruikt hebben (Tabel 2). Op één uitzondering na heeft iedereen de fiets en de auto 

gebruikt. Ook heeft de meerderheid van de deelnemers het OV gebruikt. Verder heeft ongeveer een 

kwart een taxi gebruikt. Te zien is dat de huur- en deelmodaliteiten voorafgaand aan de proef nauwelijks 

worden gebruikt.  

Tabel 2: Vervoersmiddelen gebruikt maand voorafgaand Reisproef (n=48) 

Fiets Auto Lopen Bus Trein Metro Tram Huur-
auto 

Deel-auto 

45 46 44 24 35 32 32 1 3 

Car-
pool 

Huur-
fiets 

Deel-
fiets 

Deel-
scooter 

Taxi Deel-
taxi 

Anders 

1 3 1 1 10 2 3 

 

We hebben de deelnemers voorafgaand aan de proef gevraagd aan te kruisen voor welke activiteiten 

ze de auto gebruiken. De meeste deelnemers geven aan de auto te gebruiken voor vrijetijdsbesteding 

en recreatie: 90% van de deelnemers geeft aan de auto te gebruiken voor het bezoeken van vrienden 

en familie, 67% gebruikt de auto voor dagjes uit; 48% gebruikt de auto om mee op vakantie te gaan 

(Tabel 3). Daarnaast geeft meer dan de helft van de deelnemers aan de auto te gebruiken om naar 

werk of opleiding te reizen (58%) en om zware spullen te verplaatsen (58%). De auto wordt ook gebruikt 

voor korte tripjes, maar dan met name buiten de ring van Amsterdam (44%). In de binnenstad wordt de 

auto een stuk minder gebruikt (15%). Een derde van de deelnemers geeft aan de auto ook af en toe te 

pakken om slecht weer te ontwijken (33%).  

Ook hebben we gevraagd voor welke activiteiten de deelnemers de auto onmisbaar achten. 56% van 

de deelnemers geeft aan dat ze de auto niet kunnen missen voor bezoeken aan vrienden en familie, 

48% vindt de auto onmisbaar voor zware boodschappen, 33% voor vakantie, 29% voor dagjes uit en 

23% voor transport naar werk/opleiding (Tabel 4).   

Op de vraag waar de deelnemers de auto voor gebruiken hebben ze gemiddeld 4,3 activiteiten 

aangekruist. Opvallend is dat de deelnemers gemiddeld 2,3 activiteiten aankruisen op de vraag over 
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activiteiten waarvoor de auto onmisbaar is. Hieruit blijkt dus dat men op de hoogte is dat er wel 

alternatieven zijn voor een aantal activiteiten waar nu de auto voor wordt gebruikt.  

Tabel 3: Activiteiten waar auto voor wordt gebruikt  (n=48) 

 

Tabel 4: Activiteiten waar auto onmisbaar voor wordt geacht  (n=48) 

 

We hebben de deelnemers gevraagd in hoeverre ze vinden dat het aanbod van vervoersmiddelen 

(anders dan hun auto) in hun buurt groot is. Hierop geeft 67% van de deelnemers aan dat ze het hier 

mee eens zijn. Slechts 2% (1 persoon) is neutraal. Daarnaast hebben we de deelnemers ook gevraagd 

in hoeverre verschillende alternatieve vervoersmiddelen goed bereikbaar zijn vanuit huis (zie Tabel 5). 

De meeste deelnemers geven aan dat het OV over het algemeen goed bereikbaar is. De huur- en 

deelmodaliteiten worden daarentegen veel minder vaak aangekruist. Dit kan komen doordat de huur- 

en deelmodaliteiten daadwerkelijk minder goed bereikbaar zijn of omdat men geen kennis heeft van het 

bestaan van deze huur- en deelmodaliteiten in de buurt. Ook is het bijzonder dat de meerderheid van 

de deelnemers aangeeft dat het alternatieve aanbod groot is in de buurt, terwijl een klein aantal 

deelnemers aangeeft dat de huur- en deelmodaliteiten goed bereikbaar zijn vanuit huis. Het lijkt er dus 

op dat men bij ‘alternatief vervoer’ vooral denkt aan openbaar vervoer en dat de deel- en 

huurmodaliteiten hierin niet worden meegenomen.  

Tabel 5. Goede bereikbaarheid van vervoersdiensten vanuit thuis (n=48) 

Bus Trein Metro Tram Huurauto Deelauto Carpoolen Huurfiets Deelfiets Deelscooter Deeltaxi Anders 

37 39 37 41 22 32 3 12 5 6 7 6 
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3.4 Ervaringen met probeeraanbod tijdens Reisproef  

De deelnemers hebben tijdens de Reisproef verschillende vervoersmiddelen gebruikt. Het meest 

gebruikte vervoersmiddel tijdens de Reisproef was de eigen fiets: van het totale aantal deelnemers heeft 

98% de fiets minimaal 1 keer gebruikt.  94% van de deelnemers geven aan de fiets vaak te hebben 

gebruikt,  77% hebben de fiets heel vaak gebruikt (Fig. 6).  Daarna heeft men het meeste gelopen: 

100% heeft minimaal 1 maal gelopen. 74% geeft aan vaak te hebben gelopen, waarvan 41% heel vaak 

 

Fig. 6 Fietsgebruik tijdens Reisproef                                                  Fig. 7 Lopen tijdens Reisproef 

 

Veelvuldig gebruik van de fiets en lopen komt ook naar voren in de interviews. Het openbaar vervoer 

is voor reizen in de stad veel minder populair en de auto wordt nagenoeg niet gebruikt voor reizen 

binnen de ring. Een aantal voorbeelden van uitspraken die dit illustreren:  

Ik reis tot 4 kilometer met de fiets, daarna pak ik het OV (man vijftiger, 5 juni 2019) 

In Amsterdam doe ik alles met de fiets, als ik de stad uit ga zit ik in de auto. Ik heb juist 

vervoer nodig om van en naar de stad te komen en niet in de stad want daar heb ik vervoer 

voor (man met 2 kinderen, veertiger, 6 juni 2019). 

Een brommer in de stad? Ik  zou ik niet weten waarom, ik doe alles op de fiets. En ook de 

deelfiets, ik heb zelf een fiets (vrouw middelbare leeftijd, 4 mei 2019) 

Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk en dat ben ik ook blijven doen. Wat heb je aan 

elektrische auto’s en Car2Go in Amsterdam?  Ik gebruik er de fiets voor. Het [nieuw transport 

aanbod] is juist nodig voor buiten Amsterdam (vrouw dertiger, 4 mei 2019) 
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Felyx was leuk, maar het had weinig toegevoegde waarde omdat alles wat met een Felyx doet 

kan je met de fiets doen. Nu gebruik ik de Felyx ook niet meer (vader van twee jonge 

kinderen, 7 januari 2019) 

Verder hebben veel deelnemers het openbaar vervoer gebruikt (zie figuren 8-11). De trein is het meest 

gebruikt: 98% heeft minimaal 1 keer de trein gebruikt, 75% heeft deze vaak gebruikt, waarvan 38% heel 

vaak. De metro is ook door 98% minimaal 1 keer gebruikt, door 44% vaak, waarvan 27% heel vaak 

gebruikt. En ook de tram door 98% minimaal 1 keer gebruikt,  20% heeft deze vaak gebruikt en 6% hee 

vaak. Daarna de bus: 92% heeft minimaal 1 keer de bus gebruikt, 21% heeft de bus vaak gebruikt, 

waarvan 15% vaak.  

 

 

 

Fig. 8-11: Openbaar vervoer gebruikt tijdens Reisproef 

 

Fig. 8. Fig. 9. 

Fig. 10. Fig. 11. 
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Uit de interviews blijkt dat de belangrijkste redenen voor de keuze voor het openbaar vervoer zijn:  

(1) betrouwbaarheid van het OV: Ik zat nooit in een bus of een tram. Ik was best positief verrast 

over de bus, altijd op tijd, goede informatie. En niet alleen in Amsterdam. De NS die zijn een 

stuk beter geworden, meer stipt dan vroeger (man, veertiger, 12 juni 2019); 

(2) gemak door de eenvoud van de OV-kaart: Met een OV chip kaart kun je de bus, tram trein 

gebruiken, en voor die deelauto concepten kan je dat niet gebruiken. Daar moet je allemaal 

andere abonnementjes voor gaan afsluiten, en dan vind ik het OV veel handiger (man, 

veertiger, 6 juni 2019). Dit gemak wordt ook ervaren doordat andere diensten ermee gebruikt 

kunnen worden zoals de OV-fiets - De OV-fietsen zijn echt geweldig. Met je kaart gewoon 

erin- eruit dat is echt heel makkelijk. (vrouw, dertiger, 12 juni). Tevens geven deelnemers aan 

hoe makkelijk ze vinden dat ze zelfs met de OV-chip kaart MyWheels kunnen betalen; 

(3) comfort door niet hoeven te rijden en meer ruimte: Mijn kinderen zijn nu 11 en 8 jaar oud, ze 

vinden het harstikke leuk met de trein, ze hebben ook veel meer beweegruimte in de trein 

(vrouw dertiger, 10 januari 2019). In de trein kan ik nog een beetje werken of lezen (man, 

veertiger, 4 mei 2019). 

De private vervoersaanbieders zijn minder gebruikt (zie figuren 12-18)   De deelauto is het meest 

gebruikt: 69% heeft minimaal 1 keer de deelauto gebruikt, echter zegt slechts 20% deze vaak te 

hebben gebruikt waarvan 2,2% zegt heel vaak.  

 

Daarna volgt de taxi,  46% heeft deze minimaal 1 maal gebruikt, echter hier geven slechts 6,4% aan 

deze ook vaak te hebben gebruikt. Na de deelauto en taxi hebben 37% van de deelnemers de  

Fig. 12. 
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Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 15. Fig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 
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huurauto minimaal 1 maal gebruikt, daarna volgen: de huurfiets, de deelscooter en de deeltaxi, een 

kwart heeft deze minimaal 1 maal gebruikt. Het minst gebruikt is de deelfiets: 20,5% heeft deze minimaal 

1 maal gebruikt, waarvan 5 % deze vaak heeft gebruikt. (Vanuit kwalitatieve interviews weten we dat dit 

voornamelijk de elektrische fiets Urbee zal zijn). Als we kijken naar het aanbod vanuit de markt, de 

private transportaanbieders, dan zien we hier dus dat het merendeel van de  deelnemers de 

autodeeldiensten heeft uitgeprobeerd tijdens de Reisproef. Dit komt ook overeen met wat men aangeeft 

over de  kennisontwikkeling tijdens de proef: 58% zegt meer bekend te zijn geraakt met deelauto’s 

tijdens de proef.   

In de interviews leggen deelnemers uit dat het aanbod vanuit de private transportmarkt op veel punten 

nog onvoldoende aansluit bij hun behoeftes. Hieruit kunnen acht drempels worden geïdentificeerd.  

De belangrijkste drempel zijn hierbij:  

(1) voor alle private vervoersaanbieders moeten accounts afgesloten worden. Deelnemers geven aan 

dat hen dit teveel moeite kostte, met irritatie en afhaken als gevolg: “Ik vond het een heel gedoe 

om alles uit te zoeken met al die aanbieders en ik ben heel snel afgehaakt. Ik dacht, weet je wat 

jongens, laat maar zitten ik ben gewoon lekker met het OV gaan reizen” (vrouw in de vijftig, 4 mei 

2019); Ik heb geen deel-auto’s geprobeerd. Ik moest heel veel papierwerk doen om een auto te 

kunnen huren. Ik moest zoveel doen om alles op orde te krijgen dat het me teveel was (vrouw 

vijftiger, 6 juni 2019); Ik ga liever carpoolen. Want dat werkt veel makkelijker dan het gedoe met 

abonnementen afsluiten, ID tonen. (man rond de 30, 6 juni 2019); 

(2) de mobiliteitsservices worden ervaren als niet toegankelijk genoeg (beschikbaarheid, locaties, 

ingewikkeld logistiek) met name door ondermaatse beschikbaarheid vervoersmiddelen (i) niet 

direct beschikbaar zijn: Bij de private aanbieders van MyWheels moest ik altijd wachten. Je bent 

erg afhankelijk van de particuliere aanbieders of ze wel of niet reageren. Ik heb heel veel 

tevergeefse pogingen gedaan. Van de 5 pogingen lukte het 1 keer om een auto te krijgen. Ik heb 

ook een keer een MyWheels van het bedrijf gebruikt dat werkt met je OV pas, maar dan moet ik 

vanuit Noord de hele stad door om die auto op te halen. Het aanbod in Noord is niet dicht genoeg 

(vrouw, midden veertig, 12 juni 2019); (ii) afhaal locaties te ver uit elkaar (niet op loopafstand): Ik 

heb al die andere diensten wel willen gebruiken, deel en huur maar vond het te ver weg (vrouw 

vijftiger, 4 mei 2019); Elektrische fiets daar moet ik te ver voor fietsen om hem op te halen, (iii) 
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restricties aan toegang naar locaties vervoer: Viavan loopt heel goed, maar is wel alleen te 

gebruiken binnen de ring (man, veertiger 7 januari 2019).  Ik vind de reikwijdte te klein, zoals Felyx 

[elektrische scooter] die is beperkt, ik wou ergens heen verder uit Amsterdam en dat kan niet want 

dan kan ik hem daar niet laten staan (man dertiger, 7 januari 2019); 

overige drempels – deels gerelateerd aan de bovengenoemde – zijn: 

(3) de diensten worden ervaren als niet betrouwbaar met name omdat vervoersmiddelen niet altijd 

beschikbaar waren wanneer de deelnemers deze nodig hadden; Urbee was zo ontzettend 

frustrerend. Ik heb heel vaak ergens gestaan dat de fiets er niet stond (vrouw rond de 60, 7 januari 

2019); 

(4) de diensten worden ervaren als niet betrouwbaar genoeg bij pech onderweg; Bij IONIQ kwam ik 

ook van alles tegen. De klantenservice was in het weekend niet te benaderen. Als je dan nieuw 

bent in zo’n elektrische auto zit en je hebt vragen. Ik moest een keer weggesleept worden omdat 

mijn batterij op was (vrouw middelbare leeftijd, 7 jan 2019); 

(5) de markt zelf wordt ook ervaren als niet betrouwbaar omdat bedrijven die transportdiensten 

aanbieden komen en gaan: Ik was van plan mijn auto in te leveren, totdat ik hoorde dat de 

elektrische auto ermee stopte. Ik bedoel dat was mijn enige motivatie om mee te doen. Dus ik heb 

mijn auto afgelopen week weer opgehaald (vrouw middelbare leeftijd, 7 jan 2019); 

(6) gebrek aan flexibiliteit van de private vervoersdiensten door de vaste breng- en haaltijdstippen en 

qua aanbod, voorbeelden die dit illustreren, (i) tijd: Die deelauto’s, het is heel goed dat ze er zijn, 

maar als je naar een verjaardag gaat moet je weer nadenken hoe laat ga ik weg, wanneer ga ik 

weer weg. Dan zit ik het laatste uur alleen maar op mijn horloge te kijken (vrouw vijftiger, 12 juni 

2019) als ook qua (ii) service aanbod: Ik zag bij de Karwei een [mobiliteitsservice] punt, daar zag 

ik een bakfiets. Die wou ik graag gebruiken, dat was ook Urbee. Maar ik kon die dan weer niet 

huren met mijn App. Dus dat is niet gelukt (man veertiger, 11 juni 2019); 

(7) de deelnemers vinden de kosten vaak nog te hoog. Met name wanneer er moet worden betaald 

per tijdseenheid (i.p.v. afstand): Als je ergens naartoe gaat met GreenWheels dan betaal je door 

en dat is vervelend (vader 2 jonge kinderen, 7 januari 2019); We hebben een paar nieuwe diensten 

gebruikt zoals die auto per minuut, maar dat vond ik te duur hetzelfde met de scooter. Ik voelde 

me heel erg opgejaagd “moet ik nu snel gaan rijden of zo” (vrouw middelbare leeftijd, 4 mei 2019); 
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(8) een aantal deelnemers heeft zorgen over hun privacy door delen van persoonlijke gegevens met 

private aanbieders:  Ik vond het heel vervelend dat ik bij die aanbieders al die vragenlijsten moest 

invullen, met name bij de huurauto’s. Want ik weet helemaal niet met wie ik nu allemaal mijn 

gegevens deel (vrouw met jonge kinderen, 10 jan 2019); Ik vond het echt schokkend hoeveel 

gegevens je door moet geven bij aanbieders. Het is goed om mensen te informeren om je BSN 

nummer af te dekken want je moet in de app een foto maken dat is kwetsbaar voor ID vervalsing 

(vrouw middelbare leeftijd, 4 juni 2019). 

In de interviews wordt positief gesproken over de private transportdiensten wanneer deze: 

(1) flexibiliteit bieden in het reizen door te zorgen voor een naadloze aansluiting met het OV middels 

goede verbinding tussen OV stations en een afgelegen bestemming (in andere woorden: de 

‘Last-Mile Options’): Deel-auto voor ritjes naar bestemmingen niet dicht bij het OV zijn heel 

handig. (man, veertiger, 12 juni 2019); 

(2) toegankelijkheid bieden doordat afhaal- en wegbrengpunten makkelijk te bereiken zijn/drop-off 

service geboden worden. Bij mij om de hoek werd zo’n paal van MyWheels geplaats. Normaal 

[met de private auto] moest ik best lang naar een plek zoeken, ook al moest ik wel wat lopen 

nu staat die auto daar gewoon en ik kan hem ook altijd kwijt (vrouw vijftiger, 4 mei 2019); Uber 

vind ik gebruiksvriendelijk, goede ophaal en drop-off. Bij Viavan moet je vaak nog 500 meter 

lopen voor het ophalen (vrouw dertiger, 6 juni 2019); Ik heb 1-2 keer GreenWheels gebruikt om 

het te testen. Dat is goed bevallen, die staan bij mij om de hoek. Met GreenWheels is het bijna 

net als met je eigen auto. Auto lenen en ontsluiten is uitstekend gedaan (man, in de zestig, 10 

januari 2019); Ik heb steeds een auto gehuurd die op een vaste parkeerplaats staat en waarvoor 

je de OV kaart kan gebruiken. MyWheels is dat. Je kunt met de App de auto openen. Ik kon 

letterlijk mijn jas aandoen en kijken waar staat er 1 in mijn buurt (man, veertiger, 12 juni 2019). 

(3) mogelijkheden bieden voor reizen buiten de stad, waar het OV niet toereikend voor is: Ik gebruik 

GreenWheels voornamelijk voor recreatie, familiebezoek buiten de stad (man, in de zestig, 10 

januari 2019).  

Er zijn ook deelnemers die in de interviews het belang van actief transport benadrukken (fietsen en 

lopen in de stad) en gerelateerd daaraan een kritische mening uiten ten opzichten van het aanbod van 



De Reisproef 

32 

 

private transportdiensten (aanbod van deelauto tot deel brommer) in de binnenstad. Een uitspraak die 

dat dit illustreert is bijvoorbeeld: 

Een Felyx brommer is echt overbodig in Amsterdam. Het is overbodige luxe in Amsterdam. 

Door dat soort services gaan mensen minder bewegen. Wat is de rol van zo’n brommer of een 

step in een stad waar alles te fietsen is? (man rond de 60, 5 juni 2019) 

Vanuit de kwalitatieve interviews lijkt het erop dat er over het algemeen drie belangrijke overwegingen 

zijn die deelnemers maken bij hun mobiliteitskeuzes: duurzaamheidsoverwegingen, overwegingen voor 

slimme reisoplossingen (snel en efficiënt) en kostenoverwegingen. Deze drie overwegingen lopen per 

deelnemer door elkaar: iemand die bijvoorbeeld hoofdzakelijk meedoet met de proef vanuit 

duurzaamheidsoverwegingen maakt vaak ook een vergelijking qua kosten en kijkt naar de slimste 

(snelste) reisoplossing.  

Dat deze groepen verschillende overwegingen hebben om te kiezen voor een bepaalde optie blijkt uit 

hoe ze verschillende argumenten hebben om bijvoorbeeld een vervoersoptie als GreenWheels wel of 

niet te gebruiken. Bij de deelnemers die overwegend mobiliteitsbeslissingen nemen door te zoeken naar 

slimme oplossingen was Greenwheels populair. Ze gaven in interviews aan dat ze de GreenWheels 

oplossing waarderen omdat het hen een goede toegankelijkheid biedt – snel, makkelijk veel locaties 

(bijna overal te vinden in de stad) en dus bereid zijn daar een hogere prijs voor te betalen. De mensen 

die hoofdzakelijk mobiliteitskeuzes maakten vanuit duurzaamheidsoverwegingen gaven juist aan 

GreenWheels te mijden omdat deze “eigenlijk helemaal niet green is” en deze mensen kiezen dan vaker 

voor elektrische opties en het OV. De mensen die mobiliteitskeuzes maakten het meest vanuit 

kostenoverwegingen mijden GreenWheels omdat ze GreenWheels “veel te duur” vinden ook kiest deze 

groep vaker voor gemak (minder inzet). Het OV is bij hen een goede optie mede vanuit die overweging 

(eenvoud van OV-chipkaart).   
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Ervaringen deelname experiment  

Het grootste gedeelte (85%) van de deelnemers geeft aan dat de Reisproef aan hun verwachtingen 

heeft voldaan. Meer dan de helft van de overige deelnemers is neutraal. Een klein deel (6%)  geeft aan 

dat de proef niet aan de verwachtingen voldaan heeft. De meeste deelnemers (85%) zouden de 

Reisproef dan ook aan anderen aanraden, 13% is neutraal, 2% (1 persoon) zou de proef niet aan 

anderen aanraden.  In de kwalitatieve interviews is expliciet gevraagd naar de ervaringen rondom de 

Reisproef, overeenkomend met de kwantitatieve data is het merendeel van de deelnemers positief.  

Ervaringen die men bijzonder positief vond tijdens de proef: 

1) gedwongen zijn ander vervoer te gaan gebruiken: Ik vond het leuk om dit te doen omdat je 

gedwongen was om het OV te gaan gebruiken (man met jong gezin begin 30, 5 juni 2019); 

Voorheen gebruikte ik het OV niet veel ik hou niet van het OV nu moest ik wel (man in de 

veertig, 4 juni 2019; 

2) De tijd die gegeven wordt (2 maanden) en financiële steun rondom de proef: Je moet wel 

wennen. Maar je hebt de tijd en de financiële steun om eraan te wennen (man jong gezin, 7 

januari 2019); Ik vond het handig en goed geregeld (man midden veertig, 4 juni).  

Wel komen mensen die positief staan tegenover de Reisproef ook met een aantal verbeterpunten: 

1) meer begeleiding en structuur vanuit de gemeente: De begeleiding was heel summier. Je kunt 

mensen wel een paar e-mails sturen met hier heb je een paar Apps. Maar we hebben het toch 

Box 2. Motieven achter keuzegedrag vanuit de Environmental Psychology: De overwegingen 

die de deelnemers meenemen in hun mobiliteitskeuzes, (i) duurzaamheid, (ii) slimme oplossingen 

en (iii) kosten, zijn niet uniek. Ze komen overeen met wat de drie motieven genoemd worden om 

omgevingsgedrag te verklaren: normatief (‘het is goed om te doen’), winstkansen (‘levert geld op’) 

en hedonisme (‘geen gedoe’) (Lindenberg & Steg, 2007).  Volgens Lindenberg en Steg bepalen 

de omstandigheden (context van een individu) welk motief het omgevingsgedrag het meest 

beïnvloed. In de context van duurzaamheid kunnen normatieve motieven impliceren pro-

ecologisch handelen, terwijl winst en hedonistische motieven vaak resulteren in het niet duurzaam 

handelen in een omgeving. Lindenberg en Steg stellen dan ook dat duurzaam gedrag kan worden 

bevorderd door normatieve doelen te versterken of door winst en hedonistische doelen minder 

onverenigbaar te maken met duurzaamheidsdoelen.  
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over een soort verslavingsgedrag, als je iemand van zijn verslaving af wil krijgen moet je er 

dicht op zitten. Ik denk dat je er veel meer sociale structuren omheen moet zetten … (vrouw 

middelbare leeftijd, 7 januari 2019); De gemeente heeft financiële tools aangereikt maar het is 

me tegengevallen qua steun en medewerking. Ik had het geluk dat ik zelf al een beetje met 

deelauto’s bezig was. Ik wist al het een en ander. Maar zoals de Bunq bank en reageren op 

email dat was echt onder de maat (man rond de 60, 5 juni 2019); Ik vond de rol van de gemeente 

erg chaotisch, ik moest heel veel zaken navragen er was een hoop niet duidelijk (vrouw midden 

50 jaar, 6 juni 2019); 

2) meer verbindingen initiëren tussen deelnemers – meer ‘samen doen’: Ik had gehoopt dat ik 

tijdens de Reisproef mensen zou tegenkomen die auto delen zouden hebben aangezwengeld. 

Maar daar is het niet van gekomen. Ik heb ook meegedaan om mensen te leren kennen met dit 

doel, maar er was eigenlijk weinig tot geen contact (vrouw  midden 50, 6 juni 2019), Het is leuk 

die zelfredzame burger, maar we weten toch allemaal: het werkt bijna niet die zelfredzame 

burger (vrouw middelbare leeftijd, 7 januari 2019); 

3) duidelijke regeling invoeren voor deelnemende gezinnen: het was niet heel helder hoe je deze 

proef moet doen met 2 chauffeurs. Want we hebben beide een auto nodig. We hadden graag 

van te voren geweten hoe we dit moesten doen (man met jong gezin, 7 januari 2019); 

4) loslaten van selectief  probeeraanbod: Heel eerlijk ik vond het slecht geregeld dat ik alleen van 

bepaalde bedrijven gebruik kon maken (vrouw in de 30, 6 juni 2019); Ik vond het aanbod te 

beperkt. Ik heb uiteindelijk Bo-rent gehuurd en zelf betaald (niet met Reisproef credit) omdat dit 

veel goedkoper en makkelijker was (vrouw in de 30 met jonge kinderen, 10 januari 2019); ik 

vind het nogal prijzig dat je voor een scootertje bijna 30 cent per minuut betaald. Een willekeurig 

ander regulier verhuurbedrijf geeft een veel beter aanbod, dat is veel goedkoper (man in de 30, 

6 juni 2019); 

5) werken met één account voor alle aanbieders: Ik zou 1 aanbieder willen zien niet al die 

verschillende. Voor het perspectief van de klant wil je 1 partij waar je zaken mee doet en dat 

account moet goedkoper zijn wat je netto uitgeeft aan je auto (man in de dertig, 6 juni 2019); Ik 

mis een overzichtsapp. Ik wil kunnen zien wat er allemaal aangeboden wordt in mijn buurt 

(vrouw 60 jaar, 7 januari 2019). Het zou beter kunnen als er 1 App zou zijn. Maar ja het zijn 

allemaal verschillende aanbieders die met elkaar concurreren (man in de 40, 12 juni 2019). Met 



35 

 

een OV chip kaart kun je de bus, tram trein gebruiken, en voor die deelauto concepten kan je 

dat niet gebruiken. Daar moet je allemaal andere abonnementjes voor gaan afsluiten, en dan 

vind ik het OV veel handiger. De OV-chip kaart is veel aangenamer (man in de dertig, 6 juni 

2019). 

 

 

De Bunq bank 

De Bunq bank is tijdens de Reisproef gebruikt om de subsidie te verstrekken, voor de gemeente 

Amsterdam de eerste keer om deze vorm van subsidieverstrekking toe te passen. De bank - die werkt 

via een app - maakt het mogelijk voor de gemeente accounts van de deelnemers direct in te zien.  In 

plaats van de conventionele manier - achteraf declaraties met bonnetjes - kregen de deelnemers de 

500 Euro credit direct gestort op hun Bunq rekening. Op deze manier is er gewerkt met een directe 

(real-time) gemeentelijke monitoring van het uitgavepatroon van de deelnemers. Tijdens ons onderzoek 

hebben we een aantal vragen gesteld aan de deelnemers over hun ervaringen met deze nieuwe vorm 

van subsidieverstrekking.  

Van het totaal aantal deelnemers verkiezen 44 de Bunq subsidieverstrekking boven de reguliere 

papieren variant. Redenen hiervoor is het gemak (36%), snelheid en het direct regelen (16%), voorkeur 

voor digitaal boven papier (27%). Daarnaast vonden mensen het overzichtelijk (10%), handig (7%), 

soepel (2%) en van deze tijd (2%). In een andere vraag zien we dat men het meest tevreden is over het 

goede overzicht in het resterende subsidiebedrag: 90% was daarover tevreden (63% zeer tevreden), 

4% was ontevreden en 6% is neutraal. Eén van deelnemers legt dit bijvoorbeeld uit als: Het was mooi 

dat het zo makkelijk ging die proef dat je het geld direct krijgt en niet met bonnetjes en zo hoeft te werken 

(vrouw met jonge kinderen, 10 jan 2019). Een ander legt nog een ander aspect uit: de Bunq App vind 

Box 3. Self-determination theory (SDT): De behoeftes van de deelnemers kunnen verklaard 

worden met de self-determination theory (wat ons motiveert). SDT gaat ervan uit dat mensen 

intrinsiek worden gemotiveerd door onze aangeboren behoeftes naar competentie, autonomie en 

sociale verbondenheid (Deci & Ryan 2000, 2008). Bij onze deelnemers zien we de behoefte aan 

competentie in de vraag naar meer Duidelijkheid (1 en 3) en meer Gemak (5); behoefte aan 

sociale verbondenheid zien we direct terug in de vraag om meer ‘Samen te doen’ (2); behoefte 

aan autonomie zien we terug in de vraag naar meer Keuzevrijheid (4). 
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ik goed, want het laat vertrouwen zien. Je hebt gewoon het budget beschikbaar zonder bonnen en 

verantwoordingen iedere week (man midden 30, 6 juni 2019). 

Er waren ook 4 personen die liever de papier variant gebruiken omdat ze de Bunq app te lastig en 

onduidelijk vonden. Iemand gaf aan dat voor die paar keer gebruik de papier versie ook prima is. In de 

kwalitatieve interviews kwamen ook andere aspecten naar voren waardoor de Bunq bank niet voor 

iedereen handiger is, een deelnemer benoemt de voornaamste: 

De Bunq bank daar moest ik wel even aan wennen. Het is in een app, alles in het Engels. Dat 

vond ik lastig. Het is compleet anders dan een klassieke bank. Ik heb de Bunq nog steeds in 

gebruik. Maar ik zou hem niet gebruiken voor mijn privé gebruik, ik vond het wat onvriendelijk. 

Je moest heel erg het zelf uitzoeken, ik heb de Reisproef gebeld maar die wisten het ook niet. 

Dus je kreeg de app en dan moest je het zelf maar uitzoeken hoe je het moest doen (man rond 

de 65 jaar, 10 jan 2019) 

Wat betreft het downloaden van de app was 85% tevreden (45% zeer tevreden), 4% was ontevreden, 

11% is neutraal. Over het aanmaken van het account zelf was 85% tevreden (44% zeer tevreden), 6% 

was hier ontevreden, 9% is neutraal. Over de verificatie van de identiteit was 79% tevreden (46% zeer 

tevreden), 6% was ontevreden en 15% is neutraal. Wel werd er in de kwalitatieve interviews een 

obstakel genoemd bij de verificatie, een deelnemer legt bijvoorbeeld uit: Je moet 1 cent overmaken 

gekoppeld aan je identiteit maar dat ging niet via de Bunq app. Dit was een probleem bij iedereen (vrouw 

middelbare leeftijd, 4 juni 2019). 

Over het koppelen van een creditcard aan de IBAN is 46% tevreden (27% zeer tevreden), 19% was 

ontevreden (waarvan 10% heel ontevreden), 35% is neutraal. De ontevreden deelnemers hebben in de 

kwalitatieve interviews uitgelegd dat dit komt omdat men gedwongen een creditcard nodig had, een 

jonge vader met twee kinderen legt dit als volgt uit:  De Bunq werkte goed, maar ook daar zat ik ineens 

met een creditcard die ik niet wil (7 jan 2019). Een andere deelnemer legt verder uit waarom een Bunq 

creditcard noodzaak bleek: Bij sommige apps kon ik de Bunq App niet gebruiken, zoals bij de 

GreenWheels en ook Car-to-Go. Dat was ook een heel gedoe. En dat was dan weer omdat ik geen 

creditcard had via de Bunq (vrouw middelbare leeftijd – 7 jan 2019).  

Over de support van de Bunq helpdesk was 35% tevreden (21% zeer tevreden), 27% was ontevreden 

(17% zeer ontevreden), 38% is neutraal. Wat betreft het afsluiten van het account was 40% tevreden 
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(19% zeer tevreden), 27% was ontevreden (17% zeer ontevreden), 33% is neutraal. Ontevredenheid 

was er met name over het contact: de Bunq is ook helemaal digitaal, er is ook geen contact mogelijk 

(vrouw middelbare leeftijd 7 januari 2019). Daarnaast zijn er geregeld zaken fout gelopen, zoals 

bijvoorbeeld bij deze deelnemer: soms had ik zelf iets betaald met de privé Bunq – die ik niet wilde - en 

dan betaalde ik mezelf terug van de Reisproef Bunq. Maar dat mocht dan weer niet (Man met 2 jonge 

kinderen, 7 jan 2019); 

3.5 Mobiliteitskeuzes na de proef  

Als we over de gehele steekproef kijken dan zien we dat een maand na deelname aan de Reisproef 

voor alle activiteiten het gebruik van de auto (private auto en deel- en huurauto) is afgenomen; voor de 

proef gebruikte 29% een auto voor werk of opleiding, na de proef is dat 16%; voor de proef gebruikte 

10% van de deelnemers gebruikte een auto voor korte ritjes binnen de ring, na de proef is dat 2%; voor 

de proef gebruikte 25% de auto voor ritjes buiten de ring en na de proef is dat 15% (Tabellen 6 & 7). 

Tabel 6. Activiteiten waarvoor een auto wordt gebruikt voor aanvang van de proef (n=48) 

 

Tabel 7. Activiteiten waarvoor een auto wordt gebruikt een maand na de proef (n=48) 

 

De deelnemers hebben de noodzakelijkheid van hun auto voor de start van de Reisproef duidelijk 

overschat. Op de vraag voor welke activiteiten de deelnemers de auto onmisbaar achten worden voor 

de Reisproef gemiddeld 2,3 activiteiten aangekruist (tabel 8). Na het experiment kruisen deelnemers 

gemiddeld nog 2,0 activiteiten aan waarvoor ze de auto onmisbaar vinden (tabel 9).  Het zijn met name 
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de bezoeken aan vrienden en familie en dagjes uit waarvoor men toch alternatieve transport modi heeft 

gevonden. Zo legt een deelneemster (auto niet weggedaan) uit: Mijn ouders wonen diep in Zeeland. 

Door de Reisproef heb ik nu wel een eye-opener dat ik op NS Stations gewoon een MyWheel kan huren. 

Dat is echt heel handig (vrouw middelbare leeftijd, 4 juni 2019)  Er zijn met name alternatieven gevonden 

voor korte tripjes buiten de ring en reizen voor werk of opleiding. Zo legt een consultant die zijn auto na 

de proef heeft weggedaan verder uit:  Ik zit bij klanten op allerlei locaties, ik deed dat altijd met de auto 

maar ik merk nu dat mijn klanten allemaal goed bereikbaar zijn en dat gaat prima met het OV. Ik reisde 

ongeveer 80% van de tijd met de auto (man rond de veertig, 5 juni 2019). 

Tabel 8. Activiteiten waarvoor deelnemers hun auto onmisbaar achten voor de proef (n = 48)  

 

 
Tabel 9. Activiteiten waarvoor deelnemers hun auto onmisbaar achten na de proef (n=48) 

 

 

Afstaan auto of niet? 

Voor aanvang van de proef gaf 60% van de deelnemers aan te verwachten dat de Reisproef hun 

reisgedrag zou veranderen. Na de proef geeft 54% aan dat de Reisproef hun gedrag daadwerkelijk 

heeft veranderd. Tegelijkertijd zien we dat meer mensen hun auto hebben ingeleverd dan dat ze van 

te voren hadden bedacht: voor aanvang van de proef gaven 14 deelnemers aan te overwegen om de 

auto in te leveren en uiteindelijk hebben 16 van de 48 dat daadwerkelijk gedaan.  De Reisproef heeft 

verschillende effecten gehad voor verschillende deelnemers. We zien dat bijvoorbeeld 1 deelnemer 

die voor de proef aangaf zeker de auto in te leveren dat toch niet heeft gedaan. En van de 3 

deelnemers die voor de proef aangaven de auto waarschijnlijk niet in te leveren heeft 1 dat toch 
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gedaan.  De overige zijn de 13 deelnemers die dachten hun auto waarschijnlijk wel in te leveren 

waarvan  uiteindelijk 8 dat niet hebben gedaan.  Plus het merendeel van de deelnemers (31) die voor 

de proef geen idee hadden of ze de auto zouden inleveren, van hen heeft een derde  -  10 van de 31 

deelnemers - de auto ingeleverd.  

 

16 van de 48 deelnemers (33%) hebben hun auto na de proef ingeleverd en daarbij gebruik gemaakt 

van de 500 Euro bonusregeling. Van hen geven 10 deelnemers (ruime meerderheid van 63%) aan dat 

de €500 extra credit een rol hebben gespeeld in de beslissing om hun auto in te leveren na de proef. 

Voorwaarde voor die bonus bij het inleveren van de auto was het opgeven van de parkeervergunning 

voor twee jaar.  Hiervan geeft 1 deelnemer aan de auto binnen een maand te willen verkopen, een 

ander geeft aan de auto aan het verkopen te zijn. Beide deelnemers hebben ons in de kwalitatieve 

interviews uitgelegd dat het opgeven van de parkeervergunning voor twee jaar een te grote opgave 

was. Gerelateerd tot wel of niet inleveren van de auto vinden we statistisch geen verbanden tussen 

leeftijden, mannen of vrouwen, inkomen of het hebben van kinderen onder de 18 jaar. 

Van de 32 deelnemers die hun auto niet weg hebben gedaan gaf bijna de helft (44%) aan dat ze 

verwachten over 5 jaar geen auto meer te bezitten. 37% verwacht dan wel nog een auto te bezitten 

(waarvan 1 persoon daar zeker van is), 19% heeft daar geen idee over.  

Verder kwamen vanuit de kwalitatieve interviews de volgende 10 belemmeringen naar voren om de 

auto niet in te leveren na de Reisproef, namelijk: 

1) Alternatieve mobiliteitsopties voldoen niet aan behoefte: Ik wil geen opdrachten meer doen ver 

weg dus nu denk ik wat ik moet met mijn grote bak. Ik wil deze auto graag wegdoen. Maar nu 

is het niet gelukt. De mobiliteit moet echt eerst beter geregeld worden. Auto delen, alternatief 

Box 4. Disinclined Actors & Inclined Abstainers: De mensen die de auto niet van plan waren 

in te leveren en die dat wel hebben gedaan worden in de literatuur over de Intention-Behavior Gap 

(zie Box 1) omschreven als Disinclined Actors (wel iets doen, terwijl je het niet van plan was).  

De mensen die voor de proef aangaven de auto in te leveren en die dat toch niet hebben gedaan 

worden in die literatuur omschreven als Inclined Abstainers genoemd (niet iets doen terwijl je het 

wel van plan was). Met name laatste groep vormt vaak een groot probleem bij creëren van 

duurzaam gedrag. 



De Reisproef 

40 

 

vervoer, elektrische fiets dat moet allemaal beter (man midden 40, 4 mei 2019). Het aanbod 

sprak me niet aan (man in de veertig, 14 juni 2019).  

2) Onstabiele mobiliteitsmarkt – er deden zich wisselingen voor van aanbieders tijdens de proef: 

Ik was van plan mijn auto in te leveren, totdat ik hoorde dat de elektrische auto ermee stopte. 

Ik bedoel dat was mijn enige motivatie om mee te doen. Dus ik heb mijn auto afgelopen week 

weer opgehaald (vrouw rond de 60, 7 januari 2019). 

3) Gevoel van vrijheid: ik wil mijn auto terug, want ik merk het is een stuk vrijheid. Je kunt gewoon 

naar Friesland gaan en ik vind het fijn om even op de afsluitdijk te stoppen en over het water te 

staren. Ik hoef ook niet op een bepaalde tijd terug te zijn. En het is allemaal wat sneller. En het 

is ook zo als je ouder wordt, dan wordt je bewegingsvrijheid minder. En met die auto hou je dat 

nog (vrouw rond de 60, 7 januari 2019). Ik had verwacht de auto weg te gaan doen, maar het 

werd overduidelijk dat ik dat niet wil doen. We hebben een aantal keer omhoog gezeten. Met 

name op korte termijn dat we ineens een auto nodig hadden door ziekte van één van onze 

ouders (vrouw midden vijftig, 4 juni 2019); 

4) Parkeervergunning inleveren: De grootste belemmering voor mij om mijn auto niet weg te doen 

is de parkeervergunning. En weten we niet wat er in de toekomst gebeurt. Wie weet je krijgt 

een andere baan, en je hebt daar echt de auto voor nodig dan wil ik niet dat ik geen 

parkeervergunning meer heb. Ik denk wel als ik eenmaal mijn auto inlever ik nooit meer terug 

wil. Gewoon het feit dat het kan wil ik open houden (man dertiger met jong gezin, 5 juni 2019); 

Ik heb op een lange wachtlijst gestaan voor mijn parkeervergunning. En ik wil niet mijn 

parkeervergunning voor 2 jaar inleveren, want als ik dan ooit weer een auto toch wil dan moet 

ik weer helemaal opnieuw beginnen (man dertiger met jong gezin, 5 juni 2019); ik vind de 

voorwaarde dat ik voor 2 jaar geen parkeer vergunning mag aanvragen echt een obstakel (man 

in de veertig, 14 juni 2019); Waarom ik de auto ook niet via de gemeente in heb geleverd, is 

omdat ik niet mee wou doen aan die respijt regeling. Wat inhoudt dat als je spijt krijgt je toch je 

parkeervergunning niet terug krijgt binnen twee jaar. Toen dacht ik, dat wordt mij een beetje te 

gek, dit grijpt teveel in.  Want als het mij niet bevalt wil ik wel die vergunning weer kunnen 

hebben (vrouw middelbare leeftijd, 7 januari 2019); We hebben de auto niet ingeleverd met de 

regeling omdat wij onze parkeervergunning zouden kwijtraken en ook niet meer terug kunnen 

vragen de komende 2 jaar. Wij hebben in ons achterhoofd dat we de auto wegdoen, maar als 
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1 van onze ouders mantelzorg nodig hebben dan hebben we de auto wellicht weer nodig (man 

met jong gezin, 7 januari 2019). 

andere belemmeringen die werden genoemd: 

5) Flexibiliteit: Als er  meer flexibiliteit zou zijn in de diensten zou ik de auto misschien wel weg 

doen (vrouw midden vijftig, 4 juni 2019);  

6) Hebben van jonge kinderen (jonger dan 8 jaar): Wij zijn er nu wel achter dat het nu nog niet kan 

voor ons met baby. We hebben echt een dappere poging gewaagd … De auto is nu nog te 

handig om idealistisch te zijn (man dertiger met jong gezin, 4 juni 2019); 

7) De bonus van 500 Euro om door te gaan niet aantrekkelijk genoeg. Stel dat mijn leven zodanig 

verandert dat ik ineens wel een auto nodig heb en ik weet niet of dat dan een cadeau van 500 

euro waard is (vrouw middelbare leeftijd, 7 jan 2019); 

8) Liever eerst auto delen: ik ga actie ondernemen om mijn auto te delen met bekenden. Ik zou 

zelfs later mijn auto kunnen inleveren en een auto met vrienden kunnen delen (vrouw rond de 

60, 7 januari 2019); Ik vond het te vroeg om mijn auto in te leveren. Ik wil mijn auto nog niet 

opgeven maar wil wel mijn auto delen met mensen in mijn buurt (vrouw in de vijftig, 6 juni 2019); 

We hebben vrienden die met ons eventueel de auto willen delen. We waren er nog niet uit en 

de stap om hem dan weg te doen was nu nog te groot (man in de dertig met jong gezin, 7 

januari 2019); 

9) Kosten: Het zou qua kosten ook aantrekkelijker moeten worden om de auto weg te doen (man 

in de 50, 4 juni 2019). Ik zou graag willen dat ik een auto kon huren die ook stil kan staan zonder 

door te betalen. Want nu is het gewoon te duur om een auto te huren (vrouw rond de 60, 7 

januari 2019); zodra je grotere afstanden gaat rijden wordt het echt heel erg duur (vrouw dertiger 

met jonge kinderen, 10 januari 2019); als de parkeervergunning weer duurder wordt zal dat ook 

een overweging zijn de auto weg te doen (vrouw midden vijftig, 4 juni 2019); De diensten en 

OV moeten goedkoper in Amsterdam, zeker voor gezinnen en mensen met lagere inkomens, 

daar zou de gemeente wat aan kunnen doen (man rond de 60, 5 juni 2019); Er zouden 3-4 

bedrijven moeten komen die een elektrische auto aanbieden, want nu is het echt te duur (vrouw 

middelbare leeftijd, 7 januari 2019); 

10) Eigen auto eerst “op” willen rijden: Ik deed mee met het idee “ik krijg hem weer terug” 

Maar ik denk dat als mijn auto uit elkaar gaat vallen dat ik geen nieuwe auto meer koop. 
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Ik kan echt wel zonder auto. Ik rij mijn auto eerst op (vrouw in de veertig, 4 juni 2019); Als mijn 

auto niet meer door de keuring komt ga ik wel zwaar nadenken om hem weg te doen (vrouw 

middelbare leeftijd, 5 juni 2019). 

Argumenten die genoemd werden om de auto juist wel in te leveren waren: 

1) Duurzaamheid (meeste genoemd): Ik sta er helemaal achter om mijn auto weg te doen, puur 

uit milieu technisch punt. Ik had ook een diesel (vrouw in de dertig, 5 juni 2019); Ik ben 

autohandelaar en rij goedkoop in auto’s. Maar ik wil geen auto’s meer rijden voor de vieze 

lucht in de stad en ook de drukte in de stad. De gemeente maakt nu op bepaalde plekken 

auto vrij en dat is ook al heel fijn (man middelbare leeftijd, 5 juni 2019); 

2) Kosten (minder genoemd): Het is goedkoper om geen auto te hebben (vrouw middelbare 

leeftijd, 5 juni 2019); De auto is duurder dan het OV, je hebt ook afschrijvingen, ik had een vrij 

oud autootje maar betaalde toch zo 500-600 per maand (man veertiger, 5 juni 2019). 

Daarnaast hebben deelnemers die de auto niet hebben weggedaan in de kwalitatieve interviews 

aangegeven dat ze of door wisselingen in de markt (een aanbieder die stopt, een ander die erbij 

komt), of door tijdgebrek (niet genoeg alternatieven uitgeprobeerd tijdens de Reisproef) - ze nog een 

aantal aanbieders te willen uitproberen voordat ze hun auto gaan helemaal weg gaan doen: 

Ik ga nu de nieuwe elektrische auto van Renault [ICONIQS] proberen. Als dat goed bevalt ga 

ik wel mijn auto alsnog wegdoen (vrouw rond de 60, 7 januari 2019). Voor ik mijn auto ga 

wegdoen wil ik eerst nog GreenWheels meer uit gaan proberen [mevrouw zat in groep 2 en 

had dus geen kennis kunnen maken met GreenWheels tijdens de Reisproef]. Ook wil ik een 

elektrische fiets wel gaan gebruiken dat heb ik tijdens de proef nog niet gedaan (vrouw in de 

vijftig, 12 juni 2019).  

Meer inzicht in kosten: auto versus alternatieve transport modi door Reisproef? 

De meerderheid van de deelnemers (71%) vindt dat ze meer inzicht hebben gekregen in de kosten van 

hun auto, 17% is het daar niet mee eens, en 12% is neutraal. Tevens geeft een meerderheid van de 

deelnemers (55%) aan dat ze met hun eigen auto duurder uit zijn dan wanneer ze op alternatieve 

manieren reizen, 35% is het daar niet mee eens en 10% heeft na de Reisproef hier nog steeds geen 
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idee over. Statistische gezien over de gehele steekproef bleek er geen relatie tussen de kosten van de 

auto en het wegdoen van die auto. 

In de kwalitatieve interviews hebben we gezien dat kosten erg relatief zijn in deze Reisproef: deelnemers 

die een auto rijden met in verhouding tot andere auto’s lage kosten geven soms aan dat ze denken dat 

hun auto goedkoper is versus de alternatieven. Vice versa komen de mensen met duurdere auto’s 

erachter dat het alternatief vaak goedkoper is dan hun auto. Teven zijn er verschillen in modaliteiten, 

frequent met een deel of huurauto blijkt duurder dan frequent met het OV reizen. Een goede berekening 

die specifiek is voor de persoonlijke situatie van deelnemers zou meer duidelijkheid kunnen geven in 

wat nu daadwerkelijk goedkoper is voor wie.   

Minder gebruik van auto en meer gebruik van alternatieve modaliteiten na Reisproef 

Als we over de gehele steekproef kijken zijn de deelnemers samen in de maand na de Reisproef 20% 

minder auto (deel, huur en eigen auto) gaan rijden. Iedereen is gaan lopen en fietsen en meer 

multimodaal gaan reizen dan voor de Reisproef (tabel 10-12). Interessant te zien is dat 88% van de 

mensen die hun auto hebben ingeleverd een auto (deel, huur) hebben gebruikt in de maand na de proef, 

tegenover 68% van de mensen die hun auto hebben gehouden (tabellen 10-12). Dit suggereert dat 

mensen hun auto niet hebben weggedaan omdat ze die misschien minder nodig zouden hebben en 

vice versa.  Tevens zijn de deelnemers die hun auto hebben gehouden ook meer multimodaal gaan 

reizen: ze reizen minder met hun auto en kiezen nu vaker alternatieve vervoersopties (tabellen 10-12). 

Het probeeraanbod heeft de deelnemers duidelijk geholpen alternatieven voor hun eigen auto  te 

ontdekken. Zoals één deelnemer bijvoorbeeld uitlegde: Ik dacht eerst dat een elektrische fiets alleen 

voor bejaarden was, maar ik zie nu hoe handig het is. Je kunt echt grote afstanden afleggen (vrouw in 

de vijftig, 12 juni 2019).  

Tabel 10. Transport modi gebruikt in de maand voor aanvang van de Reisproef  
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Tabel 11. Transport modi gebruikt in de maand na de Reisproef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Transport modi gebruikt in de maand na de Reisproef (%) 

 

 

 

 

Sociale omgeving wordt ook beïnvloed 

Iets meer dan de helft van de deelnemers (52%) geeft aan dat door 

 

Waar voor de proef deelnemers eigenlijk alleen gebruik maakten van de traditionele vervoerders (bus, 

trein, tram, metro) maakt men nu ook gebruik van deelvervoer en andere opties (tabellen 10-12). Over 

het gehele aanbod is het gebruik toegenomen, met uitzondering van de traditionele taxi waar het gebruik 

iets van is afgenomen.  

Zoals al eerder besproken in dit rapport blijven de traditionele vervoerders tijdens en na de Reisproef 

favoriet. Ook al gebruikt men nu ook deelvervoer dit is niet ten koste gegaan van OV gebruik. Het 

gebruik van de trein, bus, metro en tram is zelfs allemaal toegenomen. De grootste stijging zien we bij 

de bus waarvan het gebruik met 45% is toegenomen over de gehele groep.  Na de Reisproef maken 

83% van de mensen die hun auto hebben ingeleverd gebruik van de bus en 66% van de mensen die 

hun auto hebben gehouden maken ook nog steeds gebruik van de bus.  

Na de bus zien we een toename in gebruik in de trein dat met 21% is toegenomen over de gehele groep. 

Hierbij lijkt het niet uit te maken of je een auto hebt of niet want er is geen verschil te zien tussen 
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deelnemers die hun auto hebben ingeleverd of niet: 94% van de deelnemers met of zonder auto 

gebruiken de trein na de proef.  

Het gebruik van de metro is met 10% toegenomen over de gehele groep: 81% van de mensen die hun 

auto hebben ingeleverd maken gebruik van de metro; 66 procent van de mensen die hun auto niet 

hebben ingeleverd maken gebruik van de metro. Het gebruik van de tram is met 6% toegenomen over 

de gehele groep: 75% van de mensen die hun auto hebben ingeleverd maken gebruik van de tram. 

72% procent van de mensen die hun auto niet hebben ingeleverd maken gebruik van de tram.  

Als we kijken naar de private vervoersaanbieders dan is het de deelauto waarvan de toename het 

grootst is: over de gehele steekproef een toename van 24%. Niet verwonderlijk zijn het na de Reisproef 

met name de mensen die die hun auto hebben ingeleverd die hiervan gebruik maken: 50%.  Maar ook 

nog 15% van de deelnemers die hun auto niet hebben ingeleverd maken gebruik van de deelauto. 

Vanuit de interviews weten we dat een aantal deelnemers die hun auto niet hebben ingeleverd na de 

Reisproef verder zijn gaan experimenteren met het huren van elektrische auto’s. Het verder 

experimenteren om uiteindelijk toch de auto weg te doen kan een verklaring voor zijn waarom mensen 

nog steeds een auto delen. Tevens hebben deelnemers aangegeven hun eigen auto te gaan delen na 

de proef dit kan men ook verstaan onder autodelen.  

Waar we ook een toename zien is bij het carpoolen en gebruik van de deeltaxi, deze zijn met exact 

dezelfde cijfers gestegen: beide zijn met 19% toegenomen over de gehele groep. 25% van de mensen 

die hun auto hebben ingeleverd maken gebruik van carpoolen en van de deeltaxi. 19% van de mensen 

die hun auto niet hebben ingeleverd maken ook nog gebruik van carpoolen en de deeltaxi. We kunnen 

hieruit concluderen dat mensen die hun auto hebben gehouden deze minder gebruiken door te gaan 

carpoolen (delen van eigen auto en die van anderen delen). In de toename in gebruik van deeltaxi’s bij 

autobezitters zou gerelateerd kunnen zijn in de toename van OV gebruik ook bij deze groep: de deeltaxi 

wordt vaak als aansluiting gebruikt op het OV.  

Het gebruik van huur en deelfietsen is na de Reisproef  tevens toegenomen. Het huren van een deelfiets 

is met 13% toegenomen over de gehele groep: 6% van de mensen die hun auto hebben ingeleverd 

maken gebruik van een huurfiets; 19% van de mensen die hun auto niet hebben ingeleverd maken 

gebruik van een huurfiets. Gebruik van de huurfiets is met 9% toegenomen over de gehele groep: 12% 

van de mensen die hun auto hebben ingeleverd maken gebruik van een huurfiets; 16% van de mensen 
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die hun auto niet hebben ingeleverd maken gebruik van een huurfiets. Opvallend hier is dat mensen die 

de auto niet hebben ingeleverd vaker een fiets lijken te huren dan mensen die dat niet hebben gedaan. 

Het zou kunnen zijn dat mensen die een auto bezitten minder fietsen over het algemeen en daarom af 

en toe een fiets huren in plaats van er 1 te bezitten. Maar we hebben hier geen gestaafde bewijzen voor 

gevonden. 

Het gebruik van de deelscooter is met 8% toegenomen over de gehele groep: 13% van de mensen die 

hun auto hebben ingeleverd maken gebruik van een deelscooter; 9% van de mensen die hun auto niet 

hebben ingeleverd maken gebruik van een deelscooter. 

Zoals al vermeld, waar we geen toename zien is in het gebruik van de taxi, deze is zelfs met 1% 

afgenomen. Ondanks deze kleine afname kunnen we wel zeggen dat het gebruik van de taxi zo goed 

als gelijk is gebleven voor en na de proef (20% gebruik voor en 19% na de proef). We zien wel een 

verschil tussen de twee groepen: 25% van de mensen die hun auto hebben ingeleverd maken gebruik 

van een taxi; 16% van de mensen die hun auto niet hebben ingeleverd maken gebruik van een taxi. 

Sociale omgeving krijgt er ook iets van mee 
 

Het merendeel van de deelnemers (52%) geeft aan dat door hun deelname aan de Reisproef andere 

mensen in hun sociale omgeving ook meer zijn gaan nadenken over de voor- en nadelen van het 

bezitten van een auto. 27% waren het hiermee oneens en 21% is neutraal. Ik merk dat als ik erover 

praat mensen in mijn omgeving er ook over gaan nadenken [auto weg te doen of minder te gaan 

gebruiken] (man in de dertig, 4 juni ). Effect van de Reisproef is dus dat ook de sociale omgeving van 

deelnemers er door beïnvloed wordt.  

 

3.6 Determinanten van invloed en COM-B gedragsanalyse  

Zoals uitgelegd in de introductie volgen we het COM-B model om beter inzicht te krijgen hoe 

keuzegedrag wordt beïnvloedt door een samenwerking van mentale capaciteiten van mensen (wat weet 

men), de gelegenheden geboden aan mensen (de tijd en middelen die nodig zijn) en de motivatie 

(attitudes en gewoontes die overheersen) die nodig zijn om de keuze te maken voor nieuw gedrag. In 

dit deel van het rapport vatten we alle resultaten samen en structureren we deze volgens dit model. 

Hierdoor krijgen we inzicht in hoe de Reisproef (als interventie)  bij heeft gedragen aan het vergroten 

van de capaciteiten, de gelegenheden en de motivaties om bepaalde vervoerskeuzes te gaan maken. 
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Tevens krijgen we inzicht in wat er nog steeds mist aan capaciteiten, gelegenheden en motivaties om 

autogebruik te verminderen voor deze groep deelnemers.  

De capaciteiten (kennis) mobiliteitskeuzes voor en na de proef 

Een groot deel van de deelnemers had voor de proef al kennis van het OV, daarentegen had het 

merendeel weinig tot geen kennis van deelvervoer. Door het probeeraanbod te gebruiken hebben de 

deelnemers meer kennis gekregen van alternatieve vervoersmodi. Dit heeft het de deelnemers 

makkelijker gemaakt hun auto na de Reisproef minder te gebruiken, of helemaal weg te doen. 

Deelnemers hebben meer kunnen leren over betrouwbaarheid, snelheid, toegankelijkheid van de 

alternatieve vervoersopties en daar keuzes in kunnen maken.  

Deelnemers hebben kunnen leren hoe ze meer gemak konden gaan vinden in het gebruiken van 

alternatief vervoer voor hun auto. Het merendeel heeft dit gemak nog niet helemaal gevonden. Er zijn 

mensen die aan hebben gegeven ongemak te ervaren maar die toch hun auto hebben weggedaan. Dit 

suggereert dat deze mensen hebben geleerd hoe ze om kunnen gaan met ongemak wanneer vervoer 

minder toegankelijk en betrouwbaar is. Daarnaast hebben de deelnemers meer kennis gekregen van 

de noodzaak van het bezitten van een auto, de auto lijkt toch minder noodzakelijk dan ze voor de 

Reisproef dachten. Deelnemers hebben ook meer inzichten gekregen in de kosten van hun reisgedrag. 

Wel hebben deelnemers verschillende meningen over of de auto duurder is of niet dan het alternatief. 

Er zijn ook deelnemers die aangeven helemaal geen idee hierover te hebben. Er is na de Reisproef 

duidelijk nog steeds een gebrek aan kennis over de daadwerkelijke kosten van mobiliteit.  

De gelegenheden -  (tijd, geld, middelen, fysieke omgeving):  in mobiliteitskeuzes 

Voordat de deelnemers aan de proef begonnen was iedereen in de gelegenheid een eigen auto te 

gebruiken. Tijdens de proef had niemand meer toegang tot die auto maar wel 500 Euro credit voor 

alternatief vervoer. Na de proef heeft 30% ervoor gekozen af te zien van de eigen auto, de rest heeft 

hem weer terug. De alternatieve vervoersopties voor de private auto zijn voor en na de Reisproef in 

principe hetzelfde gebleven (met uitzondering van een paar wisselingen in de markt). Het is met name 

de nieuwe kennis (hierboven besproken) over die verschillende vervoerders die heeft gezorgd voor een 

verandering in keuzegedrag. 
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Als we kijken naar de gelegenheid die het probeeraanbod de deelnemers heeft geboden zien we dat 

toegankelijkheid van de alternatieve vervoersmiddelen voor deelnemers meestal niet voldeed aan de 

behoefte. Met name de beschikbaarheid, bereikbaarheid en prijs van deelvervoer vind men nog onder 

de maat. De monetaire inzet was tijdens de Reisproef niet te hoog, men had immers 500 Euro 

reistegoed gekregen. De hoogte van dat bedrag lijkt niet te weinig: een aantal deelnemers hebben het 

reistegoed niet opgemaakt. Echter, na de Reisproef heeft men wel aangegeven een aantal vervoerders 

te duur te vinden om na de Reisproef nog te gaan gebruiken. Met name GreenWheels is genoemd, 

maar ook reizen met het OV voor gezinnen.  

Toegankelijkheid heeft ook te maken met de flexibiliteit, keuzevrijheid en algemeen gemak om een 

vervoersmiddel te gebruiken. De OV-chip kaart werd door veel deelnemers gezien als flexibel en 

gemakkelijk en vergroot keuzevrijheid (meerdere opties met 1 kaart). Vervoerssoorten vanuit de private 

markt, zoals het deelvervoer, werd in de proef vaker als onbetrouwbaar gezien gerelateerd tot 

beschikbaarheid en bereikbaarheid. Tegelijkertijd heeft de helft van de deelnemers die hun auto hebben 

weggedaan een deelauto gebruikt in de maand na de proef. Dat suggereert dat ondanks dat ze 

aangeven hun gemak niet helemaal te hebben gevonden in het gebruik van het alternatieve vervoer, ze 

toch hun auto hebben afgestaan. Dit suggereert dat betrouwbaarheid, flexibiliteit en keuzevrijheid en 

gemak niet voor iedereen de doorslag heeft gegeven om de auto toch te houden.  

De gelegenheid om minder auto te gaan rijden wordt tevens bepaald door de directe sociale omgeving 

van mensen. Het is niet bekend of er steun is geweest vanuit de private omgeving van deelnemers. Wel 

hebben veel deelnemers aangegeven dat hun sociale omgeving zich bezig houdt met duurzaamheid. 

Ook is bekend dat de deelnemers zelf invloed hebben gehad op hun sociale omgeving: ze hebben het 

gesprek over wel of geen auto rijden daar in gang gezet. De Reisproef zelf heeft de deelnemers een 

sociale structuur geboden: een groep gelijkgestemden die autorijden willen verminderen om bij te 

dragen aan duurzaamheid en een leefbare stad. Deelnemers hebben wel aangegeven toch nog meer 

persoonlijk advies en feedback te willen ontvangen tijdens zo’n proef.  Ze gaven aan dat dit bijvoorbeeld 

geholpen zou hebben om de accounts toch afgesloten te krijgen. Ook misten een aantal deelnemers 

meer collectieve vormen van kennisdeling zoals contact met andere deelnemers en de gemeente.   

Motivatie van deelnemers – reflectief en gewoontes - in hun mobiliteitskeuzes 
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De deelnemers deden vrijwillig mee aan de Reisproef. Men was voor de Reisproef zeer gemotiveerd 

om meer te gaan leren over alternatieve vervoersmiddelen voor hun private auto. Men was gemotiveerd 

om het alternatief vervoer te leren kennen en daar moeite voor te gaan willen doen. Gerelateerd daaraan 

overheerst een attitude bij de deelnemers dat minder autorijden bijdraagt aan duurzaamheid en een 

leefbaar Amsterdam. Dit lijken ook de belangrijkste motivaties voor mensen om minder auto te gaan 

rijden na de proef of zelfs de auto weg te doen na de Reisproef. Tegelijkertijd is er een groot deel van 

de deelnemers gedemotiveerd geraakt. Ze vinden dat de inzet (niet-monetair) te hoog was: teveel 

“gedoe” met abonnementen afsluiten waardoor sommigen zelfs afhaakten bij het uitproberen van 

bepaalde vervoersmiddelen (deelauto’s) tijdens de Reisproef. Dit is een belangrijke reden geweest voor 

veel deelnemers om de auto toch niet weg te doen. Ook de onzekerheid die gepaard ging met het 

inleveren van de parkeervergunning (bij inleveren auto na proef) bleek voor een aantal te groot en de 

doorslag om de auto niet volgens die regeling in te leveren. Er zijn tevens deelnemers die aangeven 

dat als er meer collectiviteit (sociale gelegenheid) was geweest in de proef ze misschien meer 

gemotiveerd waren geworden hun auto weg te doen – ik vond het project zo alleen: meer samen doen 

had deze deelnemers meer gemotiveerd.  

Attitudes zijn bepalend voor reflectieve motivaties. Bij de vorming van deze attitudes spelen emotie en 

irrationele argumenten vaak een rol: er treedt een verschil op tussen mentale perceptie en werkelijkheid. 

We zien dit terug in het feit dat het merendeel van de deelnemers de auto toch minder nodig lijkt te 

hebben dan dat ze voor de Reisproef dachten (besproken bij kennisontwikkeling). Deze inzichten 

hebben attitudes ten opzichte van privaat autobezit veranderd en dus ook de motivatie om wel of geen 

eigen auto te hebben. 

Bij het merendeel van de deelnemers zien we dat het gewoontegedrag om in de auto te stappen is 

doorbroken. Nu gebruikten deze deelnemers hun auto al niet heel vaak voor de proef. Maar zelfs die 

paar keer dat de auto ‘even snel’ werd gepakt was een automatisme. Mensen die hun auto hebben 

behouden kiezen nu vaker voor alternatief vervoer in plaats van even die auto te pakken.  Automatisch 

gedrag is niet altijd makkelijk te doorbreken en ook gaat dit vaak gepaard met irrationele overwegingen. 

Een aantal mensen hebben bijvoorbeeld genoemd dat ze hun auto niet hebben afgestaan omdat deze 

hen een gevoel van vrijheid en autonomie geeft, tegelijkertijd zijn hier mensen bij die na de proef hun 

auto nauwelijks gebruiken (minder dan 1 maal per week). Deze motivatie - gebaseerd op gevoelens van 

vrijheid en autonomie -  is dus puur irrationeel en meer gebaseerd op emotie dan werkelijkheid. De twee 
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maanden waren voor de meeste mensen genoeg om hun gewoontegedrag te doorbreken. Een paar 

mensen hebben aangeven meer tijd nodig te hebben om hun gewoontegedrag te doorbreken. 

4. ADVIES & CONCLUSIE  

Gebaseerd op de literatuurstudie en de empirische analyse geven we in dit deel eerst 

advies over mogelijke interventierichtingen (4.2) waarna we komen tot aanbevelingen en 

conclusies (4.1). 

4.1 Passende interventie functies ten gunste van mobiliteitstransitie in 

Amsterdam 

De Reisproef is op zichzelf een interventie die grotendeels bestond uit de twee 

interventiefuncties: beperking (de auto voor twee maanden inleveren) en stimulering (door 

500 Euro reistegoed voor alternatieve vervoersmiddelen). Aan de hand van de uitkomsten 

van de COM-B analyse bekijken we in dit deel welke andere interventie functies ingezet 

kunnen worden om de capaciteiten (kennis), gelegenheden en motivaties te vergroten bij 

andere Amsterdammers. Doel daarbij is evident: om na de Reisproef meer mensen in 

Amsterdam minder auto te gaan laten rijden, of zelfs die auto helemaal weg te doen. 

Mogelijke interventierichtingen: 

1. Via voorlichting en training kennis vergroten van de Amsterdammers met betrekking tot: 

 de alternatieven voor de eigen auto: welke vervoerssoorten zijn er, hoe snel zijn 

ze, hoe bereikbaar zijn ze, hoe betrouwbaar zijn ze en wat kosten ze. Door deze 

inzichten kunnen mensen betere afwegingen gaan maken in de keuze eigen 

auto versus een alternatief; 

 een duurzame en leefbare stad: hoe ziet deze eruit, wat is de impact op onze 

directe leefomgeving, welke gedragskeuzes zijn hierbij nodig en specifiek wat 

is de rol hierbij van privaat auto gebruik; 

 voorlichtingsactiviteiten die mensen verleiden middels 1) meer kennis over 

vervoersalternatieven en 2) door te laten zien hoe leefbaar Amsterdam eruit zal 

zien met minder auto’s.  
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 Het gebruik van positieve argumenten en beeldvorming, lijkt het meest 

succesvol om mensen te verleiden een andere keuze te gaan maken 

(Brömmelstroet et al., 2019). Positieve beeldvorming (in plaats van informatie 

over hoe ‘slecht’ de auto is) kan bijvoorbeeld middels informatie en beeld over 

hoe de stad kan zijn met veel plek voor lopen, fietsen, recreatie en groen (in 

plaats van auto’s). Vervolgens kunnen hierdoor positieve attitudes gaan 

ontstaan ten opzichte van duurzaamheid waardoor mensen meer motivatie 

krijgen hun eigen auto minder te gaan gebruiken of zelfs weg te doen.   

 

2. Verbeteren van de facilitering - makkelijker, toegankelijker, betere service - van 

vervoersdiensten: 

 kwantiteit en diversiteit verhogen – door meer aanbod van verschillende 

vervoersdiensten zal er meer beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn waardoor 

er vervolgens meer keuzeopties en dus flexibiliteit is. Dit kan weer bijdragen 

aan gevoelens van vrijheid en autonomie waardoor alternatief vervoer zou 

kunnen concurreren met de private auto. Tevens zal meer aanbod zorgen voor 

concurrentie wat de prijs zal verlagen; 

 kwaliteit van vervoersdiensten verhogen – meer service voor de gebruiker en 

meer eenvoud in gebruik. Dit geldt met name voor vervoersaanbieders in de 

markt (deel-huurververvoer). Mensen kiezen over het algemeen voor 

oplossingen waarvoor ze niets hoeven te leren (Rogers 2003). We hebben dit 

gezien in de populariteit van de eenvoud van de OV-chip kaart bij onze 

deelnemers: te gebruiken voor meerdere vervoersoplossingen zonder erbij na 

te hoeven denken (mensen kozen bijvoorbeeld ook MyWheels omdat die met 

de OV-chipkaart ontsloten kan worden).  

 

3. Het aanpassen van de fysieke omgeving in Amsterdam zodat er meer gelegenheden 

komen voor de actieve modi zoals lopen en fietsen. Een leefbare stad is immers een 

“Walkable City” (Gehl 2010). Zoals we terugzien in ons onderzoek gebruiken onze 

deelnemers - die bijna allemaal in de binnenstad wonen - hoofdzakelijk de actieve modi 
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- fietsen en lopen -  in de binnenstad. Huur-en deelauto’s zijn voornamelijk nodig 

geweest voor vervoer buiten de binnenstad. 

  minder gelegenheid creëren voor parkeren en autorijden in de binnenstad ten 

gunste van fietsen en lopen;  

  diensten die gemotoriseerd verkeer aanbieden beperken in de binnenstad 

(minder gelegenheden om te parkeren en rijbanen te gebruiken).  

 

4. Het verbeteren van de sociale structuren via modelling, stimulering, facilitering en 

overtuiging zodat attitudes langzaam kunnen gaan veranderen rondom privaat autobezit 

in de stad Amsterdam:  

 meer collectieve initiatieven zoals de Reisproef. De Reisproef heeft gezorgd 

voor modelling: de deelnemers zijn een spiegel geweest voor hun sociale 

omgeving. Meer initiatieven zoals de Reisproef kan het gesprek in de stad op 

gang brengen en potentieel attitudes ten opzichte van de private auto kunnen 

veranderen; 

 meer steun en feedback kan mensen stimuleren en overtuigen, ook is de 

Reisproef daar zelf een goed voorbeeld van. Wel hebben deelnemers 

aangegeven (nog) meer steun en feedback te willen ontvangen; 

 het faciliteren van on- en offline communicatieplatformen waar Amsterdammers 

samen gaan nadenken en werken aan meer leefbare straten en wijken kan hier 

een goed begin zijn; 

 meer gelegenheden bieden voor mensen om in de wijken4  in contact te komen 

met anderen om het gesprek aan te gaan over autobezit en alternatief vervoer 

en zo actief te worden in het bijdragen aan een duurzame en leefbare stad;  

 beleid aanpassen om initiatieven vanuit de wijken te faciliteren. Deelnemers 

gaven bijvoorbeeld ideeën zoals het mogelijk maken dat parkeerplaatsen 

                                                      

4 Een deelnemers van de Reisproef kwam met het idee om te beginnen met “vervoers-cafés” in de 
wijken van de stad: mensen krijgen daar dan informatie, training en delen ideeën met elkaar 
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gedeeld kunnen worden wat nodig is als men bijvoorbeeld auto’s wil delen met 

mensen in de buurt. 

 

5. Meer gelegenheden bieden om veilig te kunnen experimenteren met alternatieve 

modaliteiten. Faciliteren, stimuleren, voorlichting en training over deze alternatieve 

modaliteiten: 

 Zoals de Reisproef heeft laten zien biedt dit een kans voor mensen om zichzelf 

los te weken van bestaande gewoontes en automatismen; 

 Aanbieders van met name duurzame alternatieven van mobiliteit kunnen zelf 

komen met een probeeraanbod; 

 De gemeente kan zelf bedenken of er een deel publiek zou kunnen zijn in 

bijvoorbeeld alternatief deelvervoer; 

 Eventueel aanpassen beleid om het uitproberen van alternatief vervoer te 

bevorderen. 

 

4.2 Aanbevelingen en conclusie 

De Reisproef heeft een heel specifieke groep mensen aangetrokken. Deze mensen hebben vrijwillig 

hun auto voor twee maanden ingeleverd. Het merendeel dacht er al over na hun auto minder te gaan 

gebruiken of weg te doen. Ze deden mee aan de Reisproef om uit te vinden of ze dit ook daadwerkelijk 

zouden kunnen. Het probeeraanbod was een belangrijke motivator om dit juist via de Reisproef te gaan 

doen omdat men op deze manier op een risicovrije manier kennis kon gaan maken met de alternatieven 

voor hun eigen auto: men kon de auto weer terugkrijgen en het zou geen extra kosten met zich 

meebrengen. Daarnaast deed het merendeel mee om bij te dragen aan een meer duurzaam Amsterdam 

en waren ze gemotiveerd om alternatieve transportopties te gaan verkennen. Het merendeel van deze 

deelnemers woont in de binnenstad van Amsterdam (binnen de ring) en gebruikte de auto al weinig 

voor aanvang van de Reisproef.   

De Reisproef kan het best beschouwd worden als een verkenning. Deze steekproef bestond uit 48 

personen, wat te weinig is om statistisch inzicht te geven. Tevens was er teveel wisseling in aanbod 

tijdens de twee proefperiodes om goede vergelijkingen te kunnen maken in welke aanbieders men nu 
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wel en niet heeft gebruikt voor, na en gedurende de proef. Ook hebben 5 mensen van de eerste groep 

langer doorgereisd om reiscredit op te maken. Ondanks dat dit heeft gezorgd voor ruis in het onderzoek 

kunnen we toch een aantal bruikbare inzichten halen uit dit onderzoek waar vervolgonderzoek vanuit 

kan vertrekken. 

De twee hoofdonderzoeksvragen die leidend zijn geweest bij het doen van dit onderzoek waren: (1) wat 

zijn de determinanten die de mobiliteitskeuzes bij de deelnemers van de Reisproef beïnvloeden? (2) 

Hoe kan deze kennis ingezet worden bij het ontwikkelen van toekomstige interventies die mensen 

verleiden minder hun auto te gaan gebruiken, of zelfs helemaal weg gaan doen?  

De belangrijkste determinanten die de mobiliteitskeuzes bij de deelnemers van de Reisproef 

beïnvloeden waren toegankelijkheid en betrouwbaarheid van vervoersdiensten. Ze lijken van 

cruciaal belang om te kunnen concurreren met het bezitten van een auto. Voor 70% gaf een slechte 

toegankelijkheid en onbetrouwbaarheid de doorslag de auto niet in te leveren na de Reisproef. We zien 

dat het met name de vervoersdiensten vanuit de markt zijn die nog gezien worden als minder 

toegankelijk en betrouwbaar: over de gehele steekproef blijft men het meest de traditionele vervoerders 

gebruiken (OV) waarbij de bus het meest is toegenomen in gebruik. Verbeteren van service en meer 

keuzemogelijkheden in het aanbod van met name de private vervoersdiensten kan mensen 

verleiden hun auto vaker te laten staan. Ons onderzoek laat tevens zien dat als mensen toegang hebben 

tot alternatief vervoer ze dat meer keuzevrijheid (flexibiliteit) en gemak  (met name meer duidelijkheid) 

biedt. Dit zal ook bijdragen aan meer gebruik van dat alternatief en dus minder gebruiken van de eigen 

auto.  

Kennismaken met een probeeraanbod zoals de Reisproef lijkt succesvol, deelnemers zijn meer 

multimodaal gaan reizen. In het geval van de Reisproef heeft dit bijgedragen aan minder eigen auto 

gebruik of  zelfs het wegdoen van de auto (30%). Mensen enige tijd op een veilige manier laten wennen 

aan een nieuwe vervoersoplossing kan leiden tot een blijvende nieuwe manier van reizen.   

De mobiliteitskosten hebben geen dominerende relatie met mobiliteitskeuzen. Tevens heeft het 

(on) gemak van het probeeraanbod niet gedomineerd in de mobiliteitskeuze (ondanks ervaringen 

van ongemak van probeeraanbod hebben deelnemers toch hun auto weggedaan). Ook zien we dat de 

attitude ten opzicht van duurzaamheid domineert in de beslissing de auto weg te doen, of minder 

te gaan rijden,  en een belangrijke motivatie was om mee te doen met de Reisproef. 
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Dat de attitude ten aanzien van duurzaamheid uiteindelijk domineerde in de mobiliteitskeuze komt 

overeen met recent onderzoek aan de Universiteit Groningen naar motieven achter initiatieven voor 

collectieve duurzame energie opwekking (Sloot, Jans & Steg, 2019). De onderzoekers tonen aan dat 

het normatieve motief, bijdragen aan een duurzame samenleving, de doorslag gaf voor het ontwikkelen 

van duurzaam gedrag. Net als in de Reisproef bleek dat de kosten ondergeschikt waren aan dat 

normatieve motief: men wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, kosten 

worden daarbij ondergeschikt. Tevens toonde datzelfde onderzoek aan hoe groot de invloed kan zijn 

van een collectief.  Ook wij hebben gezien dat het ‘samen doen’ in de Reisproef mee heeft gespeelt in 

de motivatie om deel te nemen.  Ten eerste als men alleen zou proberen de auto te laten staan, is het 

makkelijker te stoppen (niemand die controleert). Ten tweede vonden mensen het prettig het ‘samen te 

doen’, door steun. Deze uitkomsten suggereren dat toekomstige interventies om autogebruik te 

verlagen Amsterdam breed het meest succesvol zullen zijn als ze acteren op het verhogen van 

de normatieve motivatie (bv. via kennisontwikkeling over wat een duurzame stad kan betekenen voor 

de Amsterdammers) en dit onderdeel te laten zijn van een collectief met een gemeenschappelijk 

doel (duurzame stad/auto minder gebruiken). Op basis van deze inzichten hebben we 5 mogelijke 

interventierichtingen geïdentificeerd: (i) via voorlichting en training kennis vergroten met betrekking tot 

mobiliteitsaanbod en duurzaamheid; (ii) verbeteren van de facilitering, makkelijker, toegankelijker, 

betere service van vervoersdiensten; (iii) aanpassen van de fysieke omgeving zodat er meer 

gelegenheden komen voor de actieve modi zoals lopen en fietsen; (iv) verbeteren van de sociale 

structuren via modelling, stimulering, facilitering en overtuiging zodat attitudes langzaam kunnen gaan 

veranderen rondom privaat autobezit, en (v) meer gelegenheden bieden om veilig te kunnen 

experimenteren met alternatieve modaliteiten via facilitering, stimuleren, voorlichting en training. 

Andere inzichten: 

1) De deelnemers hebben de noodzakelijkheid van hun auto voor de start van de Reisproef 

duidelijk overschat. Het waren met name de bezoeken aan vrienden en familie en dagjes uit 

waarvoor men toch alternatieve transportmodi heeft gevonden tijdens de Reisproef; 

2) De fiets is het meest gebruikte en favoriete vervoersmiddel in de stad van onze deelnemers. 

De vervoersdiensten hadden de deelnemers (die grotendeels in de binnenstad wonen) het 

meest nodig om locaties buiten de binnenstad te bereiken. Het lijkt belangrijk de 

toegankelijkheid van de stad voor fietsers te beschermen tegen de opmars van de markt van 



De Reisproef 

56 

 

nieuwe vervoersdiensten in de binnenstad. Het lijkt raadzaam beleid te ontwikkelen specifiek 

gericht op waar de private vervoersmarkt toegang heeft tot de stad en waar niet; 

3) Meer ondersteuning vanuit de sociale omgeving kan mensen motiveren om minder auto te gaan 

rijden of de auto weg te doen. De Reisproef zelf is daar een voorbeeld van. Daarnaast hebben 

deelnemers benoemd behoefte te hebben aan meer sociale structuren rondom de Reisproef: 

meer service vanuit de aanbieders, meer feedback vanuit de gemeente en meer interactie met 

de andere deelnemers. Toekomstige interventies zouden hier meer op kunnen acteren; 

4) De bonusregeling (500 Euro aan extra reiscredit) heeft bijgedragen aan het inleveren van de 

auto. Dit is vergelijkbaar met de UbiGo proef in Götenborg. Zowel in Zweden als in onze 

Reisproef in Amsterdam zien we een hoger percentage van mensen die de auto wegdoen na 

zo’n proef in vergelijking tot andere soortgelijke proeven. Bij beide proeven heeft de financiële 

bonus mensen over de drempel getrokken om direct na de proef de auto weg te doen (zie ook 

bijlage); 

5) In de Reisproef heeft het inleveren van de parkeervergunning voor twee jaar tegengewerkt bij 

een aantal mensen om hun auto via de bonusregeling in te leveren. Als deze regeling er niet 

was geweest waren er waarschijnlijk meer mensen geweest die hun auto direct hadden 

ingeleverd; 

6) Tijdens de Reisproef hebben verschillende typen mensen verschillende nieuwe gewoontes 

ontwikkeld in hun nieuwe mobiliteitskeuzes.  Mensen die hoofdzakelijk meededen vanuit 

duurzaamheidsredenen lijken vaker te kiezen voor duurzame oplossingen zoals het OV en de 

elektrische- auto en fiets. Deelnemers die naast duurzaamheid tevens zochten naar slimme 

oplossingen hebben voorkeuren voor deelauto’s. Daarnaast zijn er ook deelnemers die naast 

duurzaamheid letten op gemak en lage kosten, deze leken het meest te kiezen voor het OV. 

Interessant is dat dit niet uniek is voor Amsterdam, typen met soortgelijke afwegingen 

(duurzaamheid, slim en kosten) komen naar voren in de UbiGo proef gedaan in Göteborg.5  

7) Het momentum heeft meegespeeld bij het maken van de beslissing om de auto weg te doen. 

Veel deelnemers dachten er al over na hun auto weg te doen omdat ze die weinig gebruiken of 

                                                      

5 De overeenkomsten met de UbiGO proef:  duurzaamheid zijn de UbiGo Carshedders; voor slimme 
oplossingen de UbiGo Simplifyers; de kostenafwegers zijn de UbiGo Economisers, voor meer details 
zie bijlage 1.  
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omdat ze die in de nabije toekomst minder nodig gaan hebben (door veranderingen in  

werklocatie, met pensioen, kinderen die groter worden). Toekomstige interventies zouden zich 

kunnen focussen specifiek op mensen die een verandering ondergaan in werklocatie of 

bijvoorbeeld met pensioen gaan (mensen die toch al iets moeten gaan veranderen in hun 

mobiliteitskeuzes). 

8) Vergelijkbare experimenten met een probeeraanbod, zoals bijvoorbeeld het UbiGo project in 

Göteborg of het Smile project in Wenen (zie bijlage 1) lieten ook mensen meedoen terwijl ze 

hun auto niet wegdeden tijdens de proef. Er is iets voor te zeggen mensen mee te laten doen 

terwijl ze hun auto nog steeds in hun bezit hebben omdat er dan kans is op een grotere 

deelname. Dit kan twee voordelen hebben: (a) een grotere steekproef geeft statistisch beter 

inzicht; (b) het nieuwe keuze gedrag van mensen die hun auto nog steeds bezitten kan dan ook 

in kaart gebracht worden (gaan die dan ook minder hun auto gebruiken bijvoorbeeld?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Reisproef 

58 

 

BIJLAGE: CONTEXT – REISPROEF - TRANSITIE NAAR MOBILITY AS A SERVICE   

Dit Reisproef is onderdeel van het Mobility-as-a-Service (hierna MaaS) project in Amsterdam. MaaS is 

een nieuwe visie op mobiliteit waarmee sinds enkele jaren in verschillende steden in de wereld wordt 

geëxperimenteerd. Mobiliteit wordt in dit concept gezien als een dienst om zo bij te dragen aan de 

verschuiving van private voertuigen naar vervoer als een dienst. Het algemene doel van MaaS is om 

een meer gediversifieerd mobiliteitsgebruik te realiseren (minder auto, meer OV, meer deelmobiliteit, 

meer fietsen en lopen) waardoor het gebruik van de private auto automatisch afneemt. Net als in veel 

andere landen staat ook in Nederland het ontwikkelen van MaaS projecten hoog op de agenda. Het 

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft zeven landelijke experimenten geïnitieerd en 

verschillende gemeentes onderzoeken momenteel de mogelijkheden van MaaS. Amsterdam is 

begonnen met verschillende deelprojecten; het deelproject Leerdoelen MaaS richt zich specifiek op de 

twee projecten: MaaS Zuidas (gericht op werkgevers en werknemers) en MaaS Bewonersaanpak. De 

Reisproef is onderdeel van de laatstgenoemde. Deze bijlage geeft een overzicht wat het MaaS 

concept precies inhoud en hoe de Reisproef zich hieraan verhoud. 

Wat is Mobility as a Service (MaaS)? 
 

Samen met de toenemende verstedelijking is er een constante behoefte aan meer transport en zoeken 

reizigers naar manieren om de reizen die ze maken te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het voor de 

nieuwe generaties steeds normaler om producten te gebruiken (in de vorm van diensten) in plaats van 

te bezitten. Bedrijven zoals Uber, Netflix , Spotify AirBNB zijn hiervan goede voorbeelden (Matyas en 

Kamargian 2018; Ratilainen, 2017). Evenzo zijn mensen in ontwikkelde landen steeds minder 

geïnteresseerd in het bezit van een auto, deze trend blijft ook op de markt niet onopgemerkt: vervoer in 

de vorm van een dienst wordt steeds vaker aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van abonnementen 

(Matyas en Kamargian 2018). Deze verandering in mobiliteit heeft geleid tot een nieuwe kijk op reizen, 

met name in steden, die inmiddels bekend staat met de term  Mobility-as-a-Service (MaaS). Het 

algemene doel van MaaS is:  

 

… de mobiliteitsdistributieketen herstructureren door mobiliteit te creëren waarbij operators alle 

aanbiedingen van providers integreren en deze aan gebruikers leveren als een enkele service. Een 

digitaal platform creëert en beheert reizen die gebruikers via een single account kunnen betalen. Een 
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belangrijk onderdeel van MaaS is dat het de gebruikers de mogelijkheid geeft om MaaS-producten te 

kunnen kopen, zoals maandelijkse abonnementspakketten die het beste aansluiten op hun behoeften  

(Hietanen 2014)  

 

Jittrapirom et al. (2017) stellen dat het combineren van alle vervoerswijzen in één dienst gebruikers 

toegang kan geven tot alle locaties in een stedelijke regio zonder het gebruik van een private auto. De 

literatuur (Giesecke, et al., 2016; König, 2016) wijst er dan ook op dat duurzaamheid een belangrijk 

aspect van Maas is: hoewel het een gebruikersgerichte dienst is, heeft het de potentie om aan de 

behoeften van de consument (die willen kiezen voor duurzaam vervoer) te voldoen door middel van 

meer duurzame middelen dan private modaliteiten. 

 

De context van MaaS 

Het concept Mobility-as-a-Service (MaaS) werd in 2014 bedacht in Finland. Twee jaar later werd de 

eerste MaaS oplossing gelanceerd in de stad en metropolitane regio Helsinki als MaaS Global via een 

smartphone app onder het merk “Whim” (https://maas.global). Dat MaaS zich zo snel heeft opgeschaald 

is te danken aan het feit dat het potentiele oplossingen biedt aan het verminderen van autogebruik en 

autobezit. Het huidige autogebruik speelt een grote rol in de aanhoudende congestie- en 

verontreinigingsproblemen.  Het zoeken naar alternatieven voor de private auto staat daardoor steeds 

hoger op de agenda van gemeentes en nationale overheden. Wereldwijd zijn overheden al jaren bezig 

met het zoeken naar oplossingen die erop gericht zijn om eigendom en gebruik van private auto’s te 

verminderen om zo luchtvervuiling en inefficiënt gebruik van ruimte tegen te gaan (Gärling en Steg, 

2007; Geertman et al., 2010; Gehl 2010; Jeekel, 2018;). MaaS is dus oorspronkelijk bedacht door de 

markt, maar uiteindelijk ook omarmd door overheden. 

 

Wat is MaaS precies?  

Het Finse ministerie van Transport en Communicatie definieert MaaS als een concept waarin: 

 

.. de toekomstige transportsector zal werken als een coöperatief, onderling verbonden 

ecosysteem dat diensten biedt die de behoeften van de gebruikers weerspiegelen en waar de 

grenzen tussen verschillende transportmodi vervagen of volledig verdwijnen 
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verder zorgt MaaS volgens hen voor,  

 

een paradigmaverschuiving in transport, niet alleen voor de klanten maar ook voor het 

transportsysteem en zijn belanghebbenden (MTC, 2014).  

MaaS wordt ook wel omschreven als een “ecosysteem” bestaande uit “transportinfrastructuur, 

transportdiensten, transportinformatie en betaaldiensten” (MTC 2014). Het doel is namelijk om niet 

langer het transportsysteem te verbeteren door meer capaciteit te creëren, maar om de bestaande 

capaciteit op een slimmere manier te gebruiken. Dit biedt voordelen voor gebruikers, bedrijven en de 

publieke sector (Box 1).Verder omschrijft de MTC dit als een concept waarin de gebruikers niet langer 

alleen consumenten zijn – “in plaats daarvan zal het hele transportsysteem met, naar en door hen 

worden gegenereerd” (MTC 2014). MaaS wordt mogelijk gemaakt door verschillende technologieën, 

gegevens en informatie. De rol van data en informatie is cruciaal; transportgegevens, data-infrastructuur 

en fysieke transportinfrastructuur zullen samen het essentiële platform vormen voor mobiliteitsdiensten.  

 

 

 

 

 

Voordelen voor gebruikers 

 gepersonaliseerde en slimme 
mobiliteitsdiensten die in zoveel mogelijk 
mate reflecteren op de verschillende 
behoeften van gebruikers, 

 naadloze, goed functionerende transport- 
diensten, 

 gemakkelijke toegang tot mobiliteit door 
middel van een enkele interface,  

 voorspelbaar en over het algemeen 
goedkope transportkosten 
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Voordelen voor bedrijven 

 winstgevende markten voor nieuwe diensten 
(bijvoorbeeld door koppelen van transport aan 
andere diensten) binnen het kader van het 
bestaande vervoer activiteiten, 

 uitdagende kansen voor de conventioneel 
transport en infrastructuur bedrijfssectoren als 
onderdeel van een innovatieve dienstverlening 
ketens en effectievere logistieke ketens. 

 

 

 

Voordelen voor de publieke sector 

 volledige inzet van op ICT gebaseerde 
diensten en toepassingen verbeteren de 
effectiviteit van een compleet 
transportsysteem, 

 efficiënte toewijzing van middelen (sinds 
diensten zijn gebaseerd op de werkelijke 
behoeften van eindgebruikers),  

 verbeterd verkeersbeheer, 

 een betrouwbaarder en naadloos transport 
systeem,  

 vitaliteit en groei gegenereerd door nieuwe 
ondernemingen. 

Box 1. MaaS als ecosystem, Ministerie van Transport en Communicatie van Finland 2014 

 

MaaS is inmiddels wereldwijd een omarmd concept, maar het blijkt dat het definiëren van MaaS op een 

meer gedetailleerd niveau nog een controversieel onderwerp is.  De eerste wetenschappelijke MaaS 

studie definieert “Mobility as a Service als een systeem waarin mobiliteitsoperators een breed scala aan 

mobiliteitsdiensten bieden aan klanten” (Heikkilä, 2014). Sindsdien hebben vele geprobeerd om de 

betekenis van MaaS specifieker te maken. Met als gevolg dat er nu veel verschillende concepten en 

percepties zijn over wat het concept Maas nu precies inhoudt. Waar instemming over lijkt te zijn is dat 

MaaS een potentiele oplossing is voor het stimuleren van duurzame mobiliteit, vooral omdat het auto-

gebaseerde mobiliteit zou kunnen vervangen.  

 

MaaS en big data? 

De ontwikkeling van het concept Mobility as a Service (MaaS) moet gezien worden in de hedendaagse 

tijdsgeest waarin nieuwe technologieën via de ontwikkeling van de mobiele telefoon, big data en het 

Internet of Things (IoT), de manier waarop diensten worden afgenomen veranderen (Goodall et.al. 

2017; Melis et. al., 2016). De opkomst van deze nieuwe manier van consumeren, is één van de signalen 

dat we aan het begin van een nieuw een tijdperk staan waarbij digitale data niet langer enkel in een 

beeldscherm behuisd is maar geïntegreerd wordt in onze dagelijkse fysieke leven. Door gebruik te 

maken van deze nieuwe technologie wordt data op zo’n manier aan elkaar gekoppeld dat real time tailor 

made services aangeboden kunnen worden (Melis et. al., 2016). Denk bijvoorbeeld weer aan Uber of 

Airbnb die hier ook gebruik van maken; op ieder tijdstip is er inzicht in wat het aanbod is op een 

specifieke locatie. Deze nieuwe manier van consumeren zorgt voor een verandering in onze behoefte 
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en daarbij een verandering in ons gedrag: de vraag is niet langer om ‘producten te bezitten’ (zoals een 

vervoersmiddel), maar om makkelijk ‘toegang’ te hebben tot ‘producten als een service’ (zoals vervoer). 

In het kort komt dat erop neer dat we dus niet langer een private auto nodig hebben om onszelf van A 

naar B te brengen. Wat we wel nodig hebben is een middel (zoals bv. een app) die toegang geeft tot de 

informatie waar vervoer aangeboden wordt op een specifiek moment en specifieke tijd. 

Wie zijn de MaaS gebruikers? 

Er is een groeiende groep mensen die in steden wonen die liever reizen zonder auto. Internationale 

studies tonen aan dat er in de meer auto-afhankelijke culturen zoals de VS en Australië, een algemene 

daling te zien is in het gebruik en bezit van een auto (McDonald 2015; Delbosc & Currie, 2013). Dit zie 

je terug in alle leeftijdsgroepen. Studies tonen echter aan dat de grootste afname in auto gebruik en 

bezit te zien is bij de Millenniumgeneratie (Mulley 2017, McDonald 2015, Delbosc & Currie 2013). In 

plaats van autorijden, lijken de Millennials veel meer interesse te hebben in het gebruik van virtuele 

media (online winkelen, sociale media), dat exponentieel is toegenomen (Mulley 2017). Bovendien, 

laten deze studies zien dat de millenniumgeneratie een ander cultureel beeld heeft van persoonlijk 

autobezit. De auto wordt veel meer gezien als een praktisch middel om snel van A naar B te komen, en 

veel minder geassocieerd met identiteit en vrijheid. De Millennium generatie lijkt zich zowel 

technologisch als cultureel makkelijk aan te passen aan MaaS.  Volgens Mully (2017) zijn de Millennials 

veel meer geneigd om verleid te worden door een reismogelijkheid zoals een MaaS-platform. Ook 

omdat veel Millennials zelf nog nooit een auto hebben gehad.   

 

Waarom deelmodaliteiten? 

Hoewel het openbaar vervoer in veel gevallen een alternatief kan bieden voor private voertuigen, kan 

het niet alle vervoersbehoeften oplossen. Andere modi zoals deelauto’s en deelfietsen kunnen een 

oplossing bieden voor waar het OV tekort komt. Daarnaast biedt dit deelvervoer op zichzelf ook een 

aantal voordelen. Er is voldoende bewijs over de positieve effecten van gedeelde modi. Zo is er bewijs 

dat autodeelprogramma's de VMT (Vehicle Miles Travelled) aanzienlijk verminderen (Martin et al., 2010; 

Clewlow, 2016). Ook kan het delen van fietsen positieve effecten hebben op het gebruik van private 

voertuigen (Fishman et al., 2014). In veel gevallen is er geen sprake van het kopen van een voertuig, 

wat leidt tot een algemene afname van het bezit van private voertuigen (Clewlow, 2016, Fishman et al., 

2014; Shaheen et al., 2009). Verder hebben gedeelde modi een aantal voordelen voor het milieu en de 



63 

 

gezondheid aangetoond. Onderzoek heeft uitgewezen dat het brandstofverbruik van deelauto’s 

efficiënter is dan dat van particuliere voertuigen doordat men met meerdere de auto deelt en efficiëntere 

routes samen gaat kiezen (Martin et al., 2010). Als gevolg hiervan en de afname van VMT kan autodelen 

leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Martin et al., 2010; Chen 

en Kockelman, 2016). Chen en Kockleman (2016) stelden bijvoorbeeld vast dat autogebruiker hun 

uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 51% verminderen als ze deelnemen aan een autodeeldienst.  

Hoe krijg je de toekomstige MaaS gebruikers mee? 

De vraag blijft, wat zijn de push factoren die voor MaaS een breder draagvlak kunnen creëren?  

In de literatuur worden twee push-factoren genoemd (Mully 2017). De eerste is de erkenning dat actief 

reizen (zowel wandelen als fietsen) een bijdrage levert aan de volksgezondheid. MaaS is van positieve 

invloed op het verkrijgen van grotere fysieke activiteit bij reizigers, wat de algemene gezondheid 

vergroot. MaaS biedt een groot scala aan opties voor actief reizen zoals bijvoorbeeld combinaties met 

fietsverhuurschema's, als first en last mile opties. Een tweede push factor is specifiek gerelateerd tot de 

steden met hoge dichtheden, zoals Amsterdam, waar de stad leefbaarder wordt gemaakt door meer 

ruimte en rust te creëren in de stad waar middels het minimaliseren van parkeermogelijkheden proactief 

het privégebruik van de auto wordt ontmoedigd. 

Waar verandering al plaats vindt is op het gebied van carpoolers waar een jaarlijkse groei te zien is in 

verschillende delen van de wereld (Shaheen & Cohen, 2016).  

 

Het is belangrijk om op te merken dat MaaS geen 'betere' oplossing is voor iedereen; personen die geen 

behoefte hebben aan een auto, kunnen meer profiteren van een conventioneel abonnement op een 

openbaar vervoersysteem. In plaats daarvan richt MaaS zich op mensen die regelmatig een auto nodig 

hebben en op redelijke afstand van de infrastructuur van de grote verscheidenheid aan transportmodi 

wonen, zodat ze kunnen profiteren van MaaS (Ratilainen, 2017). Het doel is om de huidige 

autogebruikers te stimuleren om van volledige eigendom over te stappen op gedeeld eigendom van 

auto's of zelfs auto's te gebruiken als een service (Sochor, et al., 2015).  
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Introductie naar een aantal bekende MaaS projecten 

Tabel 1. Overzicht van bekende MaaS projecten. Bron: Kim 2018, pagina 13.

 

Het Kenniscentrum voor Mobiliteit heeft in vijf MaaS pilots vergeleken in hoeverre er sprake was van 

afname van gebruik van de private auto door de MaaS deelnemers na de proef. In Wenen verminderde 

21% van de deelnemers aan de Smile-pilot het gebruik van hun privéauto's (Smile mobility, 2015). In 

Zweden verminderde 44% van de UbiGo-deelnemers ook hun gebruik van privé-auto's tijdens de proef 

(Karlsson et al., 2017). Deelnemers werden minder positief ten aanzien van het gebruik van privé-auto's 

en positiever tegenover het gebruik van alternatieve vervoerswijzen (Sochor et al., 2015). Strömberg et 

al. (2018) toonden aan dat de mate waarin ze dat deden, en het type verschuiving dat zich in het 

algemeen voordeed, afhing van het reisgedrag voor aanvang van de proef, de sociaal-demografische 

kenmerken en de verwachtingen die de deelnemers hadden voor de start van de UbiGo proef.  
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Strömberg et al (2018) identificeerde vier typen reizigers tijdens het UbiGo experiment: 

1) Carshedders (13%), d.w.z. mensen die het eigendom van hun auto's wilden opgeven omdat ze 

de auto duur en een last vinden en die hun milieu-impact wilden verminderen. 95% van hen 

verminderde hun gebruik van privé-auto's. 

2) Car-accessors (30%), d.w.z. mensen die toegang wilden hebben tot een auto zonder er een te 

bezitten, aarzelend om er een te kopen om dezelfde reden dat Carshedders die wilden afstaan. 

37% van hen verminderde hun gebruik van privé-auto's. 

3) Simplifyers (22%), d.w.z. mensen die een slimmere manier wilden om hun gebruik van 

meerdere mobiliteitsdiensten af te handelen. Ongeveer 20% van hen verminderde hun gebruik 

van privé-auto's. 

4) Economisers (35%), d.w.z. mensen die UbiGo zagen als een manier om geld te besparen op 

OV. 53% van hen rapporteerde minder gebruik te maken van hun eigen auto tijdens het proces. 

 

De UbiGo proef komt het dichtstbij de aanpak van de Reisproef. Het is een redelijk klein experiment 

met 70 deelnemers (Reisproef 48 deelnemers) en deelnemers werden ook aangemoedigd om (één van) 

hun auto ('s) tijdens de proef af te staan en een financiële vergoeding te ontvangen. Belangrijke 

verschillen zijn dat tijdens die proef ook deelnemers mee konden doen terwijl ze geen afstand deden 

van hun eigen auto, tevens had UbiGo al een geïntegreerd diensten pakket dat ze kon aanbieden aan 

de deelnemers (er hoeft maar 1 account afgesloten te worden, waar in Amsterdam – met uitzondering 

van het OV - er nog apart met iedere vervoersdienst gewerkt moet worden).   

 

Alle MaaS projecten werken er uiteindelijk naartoe een geïntegreerd mobiliteitssysteem te worden, te 

bedienen met 1 app. Dat niveau is echter nog nergens bereikt. Sochor et al. 2017 onderscheiden 

verschillende niveaus van integratie (zie tabel 2, , gepubliceerd in KiM 2018). Het MaaS project in 

Amsterdam is nog in een verkennende fase.  Tijdens de Reisproef was er dus geen sprake van een 

aanbod waarbij een integratie was van de verschillende diensten, als we kijken naar onderstaand tabel 

dan zitten de aanbieders van vervoersdiensten in Amsterdam dus nog in fase 0.  
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Tabel 2. Integratie niveaus van verschillende MaaS projecten. Bron: Kim 2018, pagina 11. 
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