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1. Management samenvatting

De corona crisis slaat heftig toe. Overheden reageren met een breed scala aan (nood)maatregelen. Het 

risico bestaat dat die maatregelen niet voldoende zijn toegesneden op de nieuwe innovatieve bedrijven die zich 

in het mobiliteitsdomein hebben gevestigd, of bezig zijn dat te doen. Daarom is in de maanden april en mei 

onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19 op start- en scale-ups in de mobiliteit. Dit onderzoek is 

geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de Verkeersonderneming 

en de Gemeente Amsterdam.

Met het onderzoek is de doelgroep bereikt waar de grootste vragen over waren; jonge, veelal kleine, groeiende, 

start-ups en scale-ups, die actief zijn in zowel B2G, B2C als B2B markten. Vaak zijn dit bedrijven die diensten 

aanbieden in de deelmobiliteit. De onzekerheid voor die bedrijven is groot, met name over financiële liquiditeit 

op de korte termijn en groeimogelijkheden op de iets langere termijn. Bestaande financiële regelingen die 

specifiek voor de crisis zijn opgesteld, in de vorm van tegemoetkoming in kosten of 

financieringsmogelijkheden, blijken vaak niet van toepassing te zijn of als niet aantrekkelijk te worden ervaren.

De impact op bedrijven die deelmobiliteit aanbieden lijkt groter te zijn dan op de rest van de doelgroep. Een 

eerste conclusie is dat COVID-19 risico's met zich meebrengt voor de opkomt van innovatieve 

mobiliteitsbedrijven, met name voor aanbieders van deelmobiliteit.

Maar er is ook een andere, meer optimistische kijk op de huidige situatie mogelijk. Bedrijven zien kansen om 

mobiliteitsgedrag structureel te veranderen. Er is een sterke driver voor de opschaling van het aanbod van 

deelmobiliteit en Maas-diensten. Deelmobiliteit kan vooral ook een belangrijke rol gaan spelen in het 

voorkomen dat reizigers nu kiezen voor het 'eigen autogebruik'.
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Management samenvatting (vervolg)

Maar dan moeten er wel keuzes worden gemaakt, want gegeven de omstandigheden gaat dat niet vanzelf. 

Hierbij spelen de overheden samen een belangrijke rol.

Als de overheden die actieve rol niet oppakken, dan is het grootste risico dat het eigen autogebruik indirect 

gestimuleerd wordt. Dat heeft de komende periode – zodra het weer drukker wordt op de weg – waarschijnlijk 

directe effecten in termen van files en op iets langere termijn zal het betekenen dat die reizigers – vanwege 

gedane investering en gewenning - niet snel zullen terugkeren in het OV.

Overheden doen er daarom verstandig aan – zolang er sprake is van een beperkte capaciteit in het OV – pro-

actief te zorgen voor (i) slimme combinaties tussen OV en deelmobiliteit en (ii) voldoende duurzaam 

deelmobiliteitsaanbod aanvullend op het OV. Op die manier ontstaat er voor reizigers een voldoende 

aantrekkelijk alternatief voor het aanschaffen van en het gebruiken van een eigen auto. Een dergelijke aanpak 

kan al snel effect hebben met relatief weinig middelen.

Om daar handen en voeten aan te geven, komen we tot de volgende aanbevelingen:

1. Ondersteun de vraag naar deelmobiliteit en Maas-diensten door op gedragsverandering gerichte 

campagnes in te zetten, die deelmobiliteit (i.c.m. OV) als alternatief voor eigen auto stimuleren. Stuur 

gaandeweg bij door toepassing van de in dit rapport geïnventariseerde instrumenten;

2. Bevorder financieringsmogelijkheden voor deelmobiliteit en MaaS-diensten bovenop de bestaande 

maatregelen, zodat de doelgroep overleeft én kan groeien;

3. Dwing samenwerking en interoperabiliteit af tussen OV en deelmobiliteit/ MaaS-diensten, zodat slimme 

combinaties ervan leiden tot een aantrekkelijk alternatief voor de eigen auto;

4. Zorg dat rijk, vervoerregio’s en gemeenten een gezamenlijk en beter inzicht hebben in het gebruik en het 

aanbod over de gehele vervoersketen. Versnel en intensiveer de inspanningen op dit terrein.
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2. Inleiding - achtergrond

De corona crisis slaat heftig toe. Overheden reageren met een breed scala aan (nood)maatregelen. Het risico 

bestaat dat die maatregelen niet voldoende zijn toegesneden op de nieuwe innovatieve bedrijven die zich in 

het mobiliteitsdomein hebben gevestigd, of bezig zijn dat te doen. Of dat binnen deze bedrijven (veelal start-

ups) de deskundigheid ontbreekt om op korte termijn gebruik te maken van het door de overheid aangeboden 

pakket.

Juist deze vaak kleinere bedrijven brengen de innovatie binnen mobiliteit. Denk aan allerlei vormen van 

deelconcepten om first-and-last mile oplossingen te bieden. Binnen de ontwikkeling van mobiliteit in brede zin 

en MaaS specifiek, spelen deze partijen een belangrijke rol. Er bestaat een reëel risico dat juist deze bedrijven 

de crisis niet overleven als geen actie wordt ondernomen om hen in positie te houden. Enerzijds is er de kans 

dat zij simpelweg niet overleven door gebrek aan klandizie met faillissement tot gevolg. Anderzijds bestaat de 

kans dat zij worden overgenomen door gevestigde bedrijven waardoor marktconsolidatie optreedt en innovatie 

(op den duur) het kind van de rekening wordt.

Met dit onderzoek, op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en samenwerking met de 

Gemeente Amsterdam en de Verkeersonderneming, wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van de 

coronacrisis op innovatieve partijen binnen de mobiliteit. Daarnaast wordt receptuur ontwikkeld om de 

innovatiekracht binnen mobiliteit te borgen tijdens en na de coronacrisis.
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3. Toelichting op het onderzoek

Om de data te vergaren is gebruik gemaakt van een online survey. Deze survey bestond uit twee delen. Het 

eerste deel is het hart van het onderzoek, in deel twee werden enkele aanvullende vragen gesteld gericht op 

verkrijgen van meer financieel detail inzicht. De surveys zijn van 20 april tot en met 8 mei opengesteld. Deel 1 is 

door 30 van de respondenten ingevuld, daarnaast hebben 17 respondenten beide delen ingevuld. De survey 

omvatte zowel verplichte als vrijwillig in te vullen vragen. Hiermee is drempel voor deelname zo laag mogelijk 

gehouden. Tegelijkertijd maakt dit dat niet alle surveys volledig zijn ingevuld. Er is geen inhoudelijke controle 

geweest op ingevulde antwoorden, noch zijn er wijzigen of correcties aangebracht. De antwoorden op open 

vragen zijn geanalyseerd en gegroepeerd om analyse mogelijk te maken. De lezer moet in acht nemen dat de 

uitkomsten uit het onderzoek niet noodzakelijk representatief is voor de gehele sector. In het bijzonder voor 

vragen waarbij het aantal respondenten laag is zal de representativiteit ook laag zijn. Voor een compleet 

overzicht op aantal ontvangen reacties per vraag, verwijzen we naar de bijlage.

Start ups en scale ups zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek via een open uitvraag op LinkedIn, 

diverse websites en nieuwsbrieven én vanuit persoonlijke netwerk. Voorafgaand aan het onderzoek is ook een 

gross-list opgesteld met mogelijke respondenten. Van deze lijst heeft 24% deelgenomen aan het onderzoek.

Tevens zijn verdiepende interviews gehouden om verkregen data verder te verrijken en aanvullende vragen te 

stellen. Bij de selectie van respondenten voor interviews is rekening gehouden met een representatieve 

weergave van de totale groep respondenten. Selectiecriteria waren, omvang van het bedrijf, datum start 

dienstverlening, ingevulde onderdelen survey, geboden dienstverlening. De interviews hebben plaatsgevonden 

tussen 14 en 19 mei.
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4. Het speelveld



Respondenten zijn allemaal actief in mobiliteit of 
aanpalende sector

Geleverde diensten 
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het merendeel van de bedrijven geeft aan aanbieder van

deelmobiliteit te zijn met daarbij ook ICT platform en/of

software ontwikkeling te leveren. Zes van bedrijven leveren

alleen een ICT platform en/of software ontwikkeling.

Anders, namelijk bestaande uit Aantal

Advisering rondom deelmobiliteit 2

Fabrikant scootmobiel alternatief 1

Geluiddempende materialen 1

Aandeelhouder in nieuw (2017) bedrijf dat 

modulaire & circulaire fietsbruggen bouwt
1

MaaS dienstverlener/ 3

Creëren van een community voor 
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2
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(meerdere antwoorden mogelijk)
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Omvang van de bedrijven (in fte)

Respondenten zijn voornamelijk jong en klein 

Start dienstverlening
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Meer dan de helft van de bedrijven heeft minder dan 15 medewerkers (in fte). En een ruime meerderheid van de bedrijven is

minder dan 5 jaar oud. Zes van de bedrijven zijn in 2020 gestart met de dienstverlening.
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Ruim driekwart van de bedrijven geeft aan de eerste

aanbieder te zijn geweest in de regio. Een ruime

meerderheid zegt dat dit ook nationaal het geval was.

De groei in het gemiddelde gebruik/ verkoop in de

categorie 0-1.000 is te verklaren vanuit het aantal

bedrijven die zeer recent zijn gestart met de

dienstverlening.

Uit deze eerste analyses blijkt dat we de doelgroep

van zeer jonge, groeiende, innovatieve en kleine

bedrijven met het onderzoek hebben bereikt.

Respondenten zijn grotendeels innovatief en 
groeiend

Was u de eerste die deze dienst of product aanbood?

Aantal

Gemiddeld gebruik/verkoop van dienst of product 
in 2019 en januari en februari 2020 (B2C)
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februari 2020 van/aan bedrijven (B2B)
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Respondenten zijn actief in zowel B2G, B2B als 
B2C markt

B2B?

B2C?

B2G?
Nee: 10.5%

Ja: 89.5%

Ja: 65.8%

Nee: 34.2%

Nee: 65.8%

Ja: 34.2%

Om vast te stellen aan wie de diensten en/of

producten worden geleverd, is onderscheid

gemaakt tussen de verschillende markten. B2G is

hierbij gedefinieerd als deelnemen aan door

overheid gefinancierde projecten.

Een groot deel van de bedrijven is in meerdere

markten actief. Acht bedrijven zijn actief in alle

drie de markten.
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Respondenten zijn in meerdere geografische 
gebieden actief

Internationale activiteiten?

Nee: 

43.2%

Ja: 

56.8%

In welke regio’s bent u actief?

Om meer zicht te krijgen in de omvang van

de markt hebben we bedrijven gevraagd in

welke regio’s zij actief zijn. Ongeveer de helft

van de bedrijven geeft aan in heel Nederland

actief te zijn, de andere helft is slechts in één

of enkele steden dan wel regio’s actief.

Op de vraag naar internationale activiteiten

heeft 44 van de bedrijven een antwoord

gegeven. Daarvan heeft ruim de helft (25)

positief geantwoord.
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Steden waarin de bedrijven actief zijn: Amsterdam, Rotterdam,

Den Haag, Hilversum, Utrecht, Wassenaar, Wageningen, Ede,

Delft, Eindhoven, Amstelveen, Haarlemmermeer, Zwolle en

Kampen.
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Aanbieders deelmobiliteit vaker actief in B2C markt

28 van de bedrijven bieden deelmobiliteit

aan en 19 bedrijven bieden deelmobiliteit

niet aan. Bedrijven hebben zelf ingevuld of

zij wel of niet deelmobiliteit aanbieden, hier

is dus niet op gecontroleerd.

Bedrijven actief in de deelmobiliteit bieden

vaker hun diensten ook aan in de B2C

markt.
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Bijna de helft van de deelmobiliteit aanbieders 
biedt diensten ook aan via derden

Kunt u aangeven welk deel van uw klanten via deze 
derden gebruik maken van uw dienst?

Biedt u uw diensten aan via derden?

Ja: 50%

Op deze vraag heeft 20 van de bedrijven een

antwoord gegeven. Daarvan heeft de helft

(10) positief geantwoord. Deze partijen zijn,

onder andere, MaaS providers, hotels,

vervoerders, leasebedrijven, en

energiebedrijven.

Percentage Aantal

Nee: 50%
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Conclusies over het speelveld

• Met dit onderzoek hebben we, naast een aantal grotere partijen, de doelgroep van zeer 

jonge, groeiende, innovatieve en kleine bedrijven bereikt.
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5. De eerste gevolgen van 

COVID-19



Respondenten houden in meerderheid rekening met 
langere intelligente lock-down periode

Met als doel het kunnen duiden van toekomst verwachtingen ten aanzien van de omzet verwachting, mogelijke

liquiditeitsproblemen, reeds getroffen maatregelen en kansen voor de toekomst, hebben we bedrijven gevraagd

naar met welke scenario’s rekening wordt gehouden op korte termijn.

Uit analyses blijkt dat er geen relatie is tussen het moment van invullen van de vragenlijst en verwachtingen over

omzet. Verder werd het na de interviews duidelijk dat meerdere bedrijven de impact van COVID-19 op hun omzet

hadden overschat. Het gaat nu dus eigenlijk beter dan dat er werd verwacht.

Met welk scenario voor de komende zes tot 
twaalf maanden houdt u rekening?

31%: Maatregelen in 

Nederland worden 

versoepeld en we keren 

terug naar de oude situatie.

69%: Nederland blijft 

in een intelligente 

lock- down in 

combinatie met de 1,5 

meter economie 

waarbij scholen –

horeca -

contactberoepen in 

beperkte mate worden 

opgestart.

Kunt u aangeven wanneer u verwacht weer terug te
zijn op niveau omzet van voor COVID-19?
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En het verwachtte omzetverlies bij aanbieders 
deelmobiliteit is significant hoger dan bij de rest
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resterende respondenten

maart april

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat aanbieders van deelmobiliteit verwachten dat hun omzetverlies aanzienlijk

hoger wordt in vergelijking tot bedrijven die geen deelmobiliteit aanbieden.

De bedrijven de mee hebben gedaan aan onze interviews geven een ander beeld: de meerderheid zegt dat zij

hun omzetverlies hebben overschat en dat deze in werkelijkheid lager ligt dat verwacht. Dit geldt vooral voor fiets

en scooter aanbieders en minder voor autolease/deel bedrijven.
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Verwachte omzet ten opzichte van eerdere realisatie

In vergelijking met de gerealiseerde omzet verwachten

bedrijven die deelmobiliteit aanbieden een forsere

teruggang. Dit effect is nog groter wanneer dit wordt

gecorrigeerd voor seizoensinvloeden zoals die worden

weergeven in bijgaande overzicht.

Aanbod van deelmobiliteit Geen deelmobiliteit

Deelmobiliteit vs Geen Deelmobiliteit
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De onderstaande grafiek laat de invloed van een seizoen

op OV-gebruik zien. In West Europa, bijvoorbeeld, zijn er in

februari ongeveer 60% minder reizigers dan in juni en juli.

De impact van seizoenen op gebruikers van deelmobiliteit

is vergelijkbaar, maar hier is geen rekening mee gehouden

met het stellen van vragen in de enquête.
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Zo ja, wanneer verwacht u in liquiditeitsproblemen 
te komen?

Bij de meerderheid van de respondenten is sprake 
van negatieve impact op de liquiditeitspositie

Verwacht u in liquiditeitsproblemen te komen?

44.4%: Nee

56.4%: Ja

Iets meer dan de helft van de bedrijven geeft aan in liquiditeitsproblemen te komen. Deze problemen ontstaan zowel door het

verlies aan omzet als het uitblijven van investeringen. Een aantal bedrijven geven aan in een herfinancieringsronde te zitten en

momenteel problemen te ervaren met het aantrekken van kapitaal. Daar waar problemen ontstaan dienen die zich met name op

korte termijn aan, nu en in de zomer van 2020.

In het aangeven wanneer ze weer terug zijn op het oude omzet niveau zijn bedrijven terughoudend.
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Met mogelijke gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit

Wat is de kans dat uw bedrijf gaat overnemen? Wat is de kans dat uw bedrijf overgenomen wordt?

Wat is de kans dat uw bedrijf ermee stopt?
Van de bedrijven geeft 70% (19 respondenten) aan dat zij

niet verwachten andere bedrijven over te nemen. Zo’n 45%

verwacht mogelijk wel 50% kans te lopen om overgenomen

te worden (12 respondenten). Op de vraag naar de kans dat

het bedrijf ermee stopt, geeft bijna de helft (13

respondenten) aan dat deze kans er voor 50% is.

Hieruit kan worden afgeleid dat de toekomst als zeer onzeker

wordt ervaren.
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Alle respondenten hebben maatregelen genomen
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Bedrijven zijn zelf ook aan de slag met het doorvoeren van maatregelen die gaan over zowel het terugbrengen van kosten,

uitstellen van investeringen en aanvragen van financiële regelingen.

Voorbeelden van maatregelen die zijn genomen zijn: contracten met leveranciers heronderhandelen, marketingstrategieën

aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’, en kosten te besparen door bijvoorbeeld auto’s vroegtijdig uit de lease te halen. Verder

worden er geen specifieke maatregelen benoemt en blijven de bedrijven dus in algemeenheden hangen. Bedrijven noemen

bijvoorbeeld ‘R&D naar voren halen, zonder hier verder op in te gaan.

22



Bestaande financiële regelingen zijn beperkt benut

Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de NOW regeling?
Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging

voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten

vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen

over 3 maanden door de coronacrisis.

31.3%: Ja

68.8%: Nee

31.3%: Ja

68.8%: Nee

Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de TOGS regeling?
De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van

diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen.

Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers een

eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun

vaste lasten betalen.

Van de respondenten die aangeven geen gebruik te hebben gemaakt

van de NOW regeling, geeft 72.7% aan dat zij buiten de regeling vallen.

27.3% geeft aan geen gebruik te maken van de regeling omdat het niet

nodig is of omdat zij geen personeel in loondienst hebben. Uit de

interviews blijkt dat meerder bedrijven gebruik hadden willen maken

van deze regeling, maar hier niet voor in aanmerking kwamen (door

bijvoorbeeld een te sterke groei).

Van de respondenten die aangeven geen gebruik te hebben gemaakt

van de TOGS regeling, geeft 60% aan dat zij buiten de regeling vallen.

40% geeft aan geen gebruik te maken van de regeling om het niet

nodig, omdat de regeling te beperkt is, of omdat zij het nog moeten

aanvragen.
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Bestaande financiële regelingen zijn beperkt benut

Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de COL regeling?
De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor

Startups, Scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om

bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd

zijn.

36.4%: Ja

63.6%: Nee

Van de respondenten die aangeven geen gebruik te hebben gemaakt

van de COL regeling, geeft 14.3% aan dat zij buiten de regeling vallen.

85.7% geeft aan geen gebruik te maken van de regeling omdat het niet

nodig is, omdat start-ups niet worden ondersteund, of omdat zij

onzeker zijn of zij de lening kunnen terugbetalen.

Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de TOPSS regeling?
Er is door Invest-NL € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het Tijdelijk

Overbruggingskrediet innovatieve start- en scale-ups. Deze regeling is

bedoeld voor start-ups en scale-ups die ondanks de coronacrisis willen

en kunnen doorgroeien, maar geremd worden door het verminderde

aanbod van risicokapitaal.

72.7%: Nee

27.3%: Ja

Van de respondenten die aangeven geen gebruik te hebben gemaakt

van de TOPSS regeling, geeft 50% aan dat zij buiten de regeling vallen.

50% geeft aan geen gebruik te maken van de regeling omdat het niet

nodig is, omdat zij nog onzeker zijn over de aanvraag, of omdat zij

minder dan twee miljoen euro nodig hebben.

Bedrijven twijfelen aan de financiële regelingen die leningen betreffen, omdat zij onvoldoende zeker zijn dat zij deze leningen kunnen terugbetalen.
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Respondenten twijfelen aan effectiviteit van deze 
regelingen

"Eisen we eigenlijk te veel van de 

aanbieders terwijl we ze juist nu echt 

nodig hebben?"

Een aantal van de geïnterviewde bedrijven geeft aan

twijfels te hebben aan de effectiviteit van de

beschikbare financiële maatregelen. Zij twijfelen met

name aan leningen waar rente over moet worden

betaald en ook aan het betalingstermijn waarin

deze lening moet worden terugbetaald.
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Er zijn duidelijke verschillen in zicht op herstel 
tussen verschillende segmenten
Wanneer is uw omzet weer op pre-COVID niveau?

Deelmobiliteit Rest
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g

e

P
e
rc

e
n

ta
g

e

Micromobility Auto

Nu weer op omzet Later terug op omzet

De verwachtingen van aanbieders van

deelmobiliteit zijn anders dan die van de

resterende respondenten.

Binnen deelmobiliteit zien we twee

groepen ontstaan: een die weinig merkt

van COVID en een die verwacht nog lang te

moeten herstellen van de crisis.

Nadat we dit verder uitsplitsen zien we een

verschil in verwachting tussen fiets en auto

aanbieders. Binnen fiets aanbieders wordt

veelal aangegeven te wachten pas later

weer terug te komen op het oude omzet

niveau.

Verdere analyses laten niet zien dat

bedrijven die actief zijn binnen de B2C en

B2G markten en deelmobiliteit bieden

sneller een omzetherstel ervaren dan

bedrijven die niet binnen deze groep vallen.

Nu Zomer Najaar Winter 2021 Hangt er

vanaf…
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Ook het gebruik van openbaar vervoer daalt sterk

Impact van COVID-19 op OV-gebruikers in Nederland

Ook in het OV zien we een enorme teruggang in gebruik. Op dit moment is er sprake van ruim -80% bezetting. Dit is in lijn met

de teruggang in het gebruik van diensten zoals aanbieders van deelmobiliteit dit aangegeven. Een feitelijke vergelijking is niet

mogelijk in verband met het ontbreken van data van aanbieders van deelmobiliteit.
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Conclusies over de eerste gevolgen van COVID-19 
op de respondenten 

• Respondenten zijn onzeker over hun financiële toekomst.

• Respondenten maken maar beperkt gebruik van de bestaande financiële regelingen.

• Met name aanbieders van deelmobiliteit worden geraakt in hun liquiditeitspositie.

• Dit brengt risico’s met zich mee voor de opkomst van innovatieve mobiliteitsbedrijven.
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6. In welke nieuwe situatie 

brengt dit ons?



0 2 4 6 8 10 12 14

Nieuwe producten en diensten ontwikkelen

Verduurzaming

Kruismarketing met andere sectoren

Meer vraag naar deelmobiliteit

Vertraging bij/omvallen van concurrentie

Niet van toepassing

Aantal

Welke kansen ontstaan als gevolg van deze crisis?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Financiële middelen

Toekomstperspectief voor het bedrijfsleven

Versoepeling/beëindiging van strenge corona-…

Samenwerking tussen stakeholders

Opdrachten door laten gaan

Niet van toepassing

Aantal

Wat heeft u nodig om deze op te pakken?

Kansen midden in de storm: 1,5 meter economie

De respondenten zijn over algemeen

positief over de kansen die zij zien voor

hun diensten. Deelmobiliteit aanbieders

geven aan dat aanpassing van het

business model noodzakelijk is. Er wordt

meer nagedacht over de mogelijkheid om

deels een substituut te zijn voor openbaar

vervoer in plaats van vooral een oplossing

voor de last-mile.

Om groeikansen op te pakken zijn

financiële middelen nodig. Daarnaast

noemen respondenten dat er vertrouwen

en middelen moeten komen bij hun

klanten, hetzij door versoepeling van

maatregelen dan wel anderzijds een

toekomstperspectief voor het

bedrijfsleven te creëren

Bedrijven geven aan dat een klein

financieel steunpakket veel impact kan

hebben.
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En wat de overheid kan doen om kansen te 
benutten

0 2 4 6 8 10 12

Middelen voor niet-reguliere bedrijfsmodellen

Financiering

Garantstelling/borgstellingskredit

Orde op zake stellen

Investeren in transitie (vergroening, deelmobiliteit, gedragsverandering)

OV-bedrijven dwingen om hun corona-maatregelen te ontsluiten aan privé bedrijven

Overheidsvloten deelbaar maken of zelf gebruikmaken van deelconcepten

Aantal

Welke rol kan overheid nemen om slagingskansen te vergroten?

De overheid kan volgens de bedrijven op verschillende manieren ondersteuning bieden en zo de slagingskans voor het benutten van de

kansen vergroten. Financiering wordt genoemd, maar ook zelf klant worden van diensten en het investeren in de transitie worden vaker

genoemd. Wat herhaaldelijk werd verteld tijdens de interviews is dat de bedrijven vinden dat de impact die zij kunnen hebben op

gedragsverandering (mensen uit de auto halen) wordt onderschat. Als oplossing hiervoor wordt een aantal keer een media-campagne

genoemd, dat door steun van de overheid gemaakt kan worden om mensen uit te leggen wat hun opties zijn mochten zij zich moeten

verplaatsen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trage overheid (ondersteuningsprogramma's, aanbestedingen)

Onvoldoende middelen beschikbaar bij onze klanten

Onvoldoende middelen beschikbaar om groeikansen te benutten

Vraag naar mobiliteit gedaald

Angst om te reizen in publieke voertuigen

Business development onmogelijk

Anders

Aantal

Welke belemmeringen ziet u om deze kansen te benutten?

Bedrijven noemen vaak dat zij door de

coronacrisis onvoldoende middelen

bezitten om hun groeikansen te benutten.

Deze claim wordt versterkt door de

interviews: hieruit blijkt dat juist de kleine

en innovatieve partijen hard aan het

groeien waren voor de crisis. Deze groei is

nu compleet tot stilstand gekomen.
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Welke kansen ligger er in een wereld na COVID?

0 2 4 6 8 10 12

Minder concurrentie

Vergroening/verduurzaming

Minder mobiliteit

Meer Mobility as a Service en deelmobiliteit

Minder OV

Meer vraag onderkant markt

Geen

Aantal

Welke kansen ziet u nadat de COVID-19 crisis is afgelopen?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Financiële middelen

Stimuleren van afstoor persoonlijke auto's

Inzicht in het 'nieuwe normaal'

Niet van toepassing

Aantal

Wat heeft u nodig om deze kansen te benutten? 

Ook hier zien we optimisme over de

kansen voor deelmobiliteit en MaaS.

Voldoende financiële middelen wordt

veelvuldig genoemd als noodzakelijk voor

het benutten van deze kansen.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niets doen

Financiering

Garantstelling/borstellingskredit

Regelgeving

Verlagen minimumplafond InvestNL

Steunen deelmobiliteit en MaaS

Welke rol kan de overheid nemen om slagingskansen te vergroten?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geen level playing-field tussen grote bedrijven (zoals KLM en NS) en kleinere bedrijven

Verslechterd financieringsklimaat

Onzekerheid over het 'nieuwe normaal'

Besmettingsvrees bij deelmobiliteit

Het overleven van de crisis

Onvoldoende capaciteit

Niet van toepassing

Welke belemmeringen ziet u om deze kansen te benutten?

En ook hier zijn er mogelijkheden voor de overheid

Deelnemers van onze interviews noemen vaak dat de overheid een verbindende rol kan spelen tussen verschillende

organisaties die deelmobiliteit aanbieden. Hier is het van belang dat de overheid duidelijkheid biedt over het ‘nieuwe

normaal’ en wat dat betekend, vooral voor aanbieders van deelmobiliteit.

33



Conclusies over de kansen en risico’s die worden 
gezien naast belemmeringen en benodigde hulp

• Respondenten zien kansen om het mobiliteitsgedrag structureel te veranderen.

• De COVID crisis kan een sterke driver worden voor opschaling van deelmobiliteit aanbod 

en MaaS-diensten.

• Belemmeringen moeten dan wel worden overwonnen.

• De overheid speelt een belangrijke rol in de transitie.

• Ook financiële steun is noodzakelijk.

Het beeld dat ontstaat is dat respondenten in te delen zijn in de volgende drie type bedrijven op 

basis van de impact van COVID op bedrijfsvoering en verwachtingen voor de toekomst.

Bedrijven van type A en C kampen met gebrek aan liquide middelen, en zijn hierdoor mogelijk 

onvoldoende in staat te overleven (type A) of te herpositioneren om te groeien (type C).

Horizon
Type

0-3 maanden 3-9 maanden > 9 maanden Typische 
respondent

Type A Forse omzetdaling

Terughoudende financiers

Langzame terug naar oude 

niveau

Redelijke groei Deelmobiliteit, 

maakindustrie

Type B Beperkte omzetdaling, regelingen 

adequaat om te overleven

Terug oude niveau, 

beperkte groei

Matige groei Adviseurs en IT-

bedrijven

Type C Hoog groeipotentieel, beperkt 

door financiering

Afhankelijk van 

financiering

Sterke groei, afhankelijk van 

herpositionering eerder

Deelmobiliteit
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7. Beelden en verwachtingen 

ten aanzien van de toekomst



Ons mobiliteitsgedrag heeft de kans structureel te 
veranderen

"Uiteindelijk gaat het om wat wij 

(collectief) aan de reiziger 

kunnen bieden."

"Waar de auto verdwijnt, komt 

het leven terug."

"Nooit je hoofd laten zakken, 

gewoon doorgaan."
"Als ondernemer moet je 

rekening houden met het feit 

dat het nooit meer wordt zoals 

het was."

"De keuze ligt vaak tussen innoveren 

of overleven, lastig dat dit een keuze 

is die wij nu moeten maken." "Iedereen in de auto is ook niet 

de bedoeling."

"Als deelmobiliteit groeit, gaat 

dat ten koste van iets?"

Alle deelnemers van de interviews zijn het eens dat het niet de bedoeling is dat iedereen nu massaal met de

auto gaat reizen. Om deze gedragsverandering te stimuleren, zien zij een belangrijke rol voor de overheid.

"Een lang aanhoudende 

maatschappij met beperkingen is 

goed voor de 

deelmobiliteitsaanbieders"
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Met mogelijk een andere relatie tussen openbaar 
vervoer en deelmobiliteit

“De bedoeling van deelmobiliteit is dat het een 

aanvulling is op het OV, niet een vervanging 

daarvan.”

"We willen geen klanten winnen van het OV, maar 

juist klanten winnen die normaal met de auto 

zouden gaan."

Deelmobiliteit als aanvulling op OVDeelmobiliteit als vervanging van OV

"De kaarten moeten nu opnieuw worden 

geschud."

"OV-bedrijven moeten terug hun hok in."

Uit de interviews blijkt dat er een vrij gelijke verdeling is ontstaan tussen bedrijven die deelmobiliteit zien als potentiële vervanging van

het OV en bedrijven die deelmobiliteit meer zien als een aanvulling op het OV.

Wel zijn de bedrijven het over het algemeen eens dat de overheid nu niet meer moet gaan investeren in het OV als de markt meer

richting deelmobiliteit gaat.

Al zijn de meningen over deelmobiliteit als vervanging van of

aanvulling op het OV verdeeld, zien alle geïnterviewde

bedrijven het ‘nieuwe normaal’ als een kans om te blijven

innoveren en klanten te trekken. Zij zien het ‘nieuwe

normaal’ vooral als een kans om deelmobiliteit

toegankelijker te maken voor iedereen.

“MaaS is nog steeds relatief nieuw: een crisis 

zoals dit helpt mensen er wat sneller aan te 

wennen. Als mensen eraan gewend raken, zullen 

ze het ook vaker gaan gebruiken.”
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Conclusies over de beelden voor de toekomst

• Deelmobiliteit heeft de kans om een schoon, veilig en goedkoop alternatief te zijn voor 

de eigen auto in tijden van beperkte capaciteit van OV. Daar waar dit tot een structurele 

gedragsverandering leidt, zal deelmobiliteit een groter aandeel in de mix aan 

modaliteiten kunnen vormen nadat beperkingen zijn opgeheven.
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8. Handelingsperspectief



Handelen dient om een concreet resultaat te bereiken. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen of er 

door COVID-19 relevante innovaties in mobiliteit voor de Nederlandse samenleving en economie verloren 

zouden gaan, waardoor de voorzichtig ingezette trend naar MaaS en meer deelmobiliteit een stevige klap zou 

krijgen. De uitkomst van het onderzoek heeft ons een additioneel perspectief gegeven, namelijk dat er naast 

risico’s ook aanzienlijke kansen voor de sector zijn. 

Het perspectief hierdoor is dat handelen van de overheden zich moet richten op het mitigeren van risico’s en 

het benutten van kansen, en op het meetbaar maken of risico’s optreden en kansen benut worden.

Op de volgende slide hebben we een top-5 risico’s en kansen in kaart gebracht die uit het onderzoek naar 

boven komen. Ze zijn willekeurig geordend en merendeels gekoppeld aan elkaar: waar zonder handelen een 

risico kan werkelijkheid kan worden, kan door handelen niet alleen het risico gemitigeerd worden, maar ook 

een kans gecreëerd worden. 

Al deze risico’s en kansen gaan over het bereiken van beleidsdoelstellingen van overheden, zoals het 

verminderen van  CO2 en fijnstofuitstoot, het reduceren van files, het stimuleren van de economie in de 1,5 

meter samenleving en het voorkomen van marktconcentratie.

Waarom handelen?
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Risico’s

1.
Door het wegvallen van innovatieve mobiliteitsspelers – door liquiditeitsproblemen of 

het uitblijven van nieuwe financiering – neemt de fijnmazigheid van alternatieven voor 

eigen autogebruik af, waardoor de aantrekkelijkheid van eigen autogebruik toeneemt.

2.
Door de beperkte capaciteit van het OV neemt de vraag naar persoonlijke 

vervoeroplossingen toe. Hierbij dreigt (forse) groei van het eigen auto gebruik, met 

mogelijk een blijvend effect.

3.

Door het per OV-bedrijf ontwikkelen en aanbieden van crowd-management 

maatregelen, zoals reserveringsapps voor het openbaar vervoer, wordt geen verbinding 

gemaakt met het aanbod van deelmobiliteit. Hierdoor (i) neemt de aantrekkelijkheid van 

het alternatief voor de eigen auto af en (ii) worden OV-bedrijven dominanter in het 

Maas-ecoysteem.

4.
Door de afname van de capaciteit van het OV, dreigt sociale inclusiviteit onder druk te 

komen.

5.
Toename in eigen auto gebruik beklijft in een permanente modal shift, hierdoor is er een 

stijging van files en voertuigverliesuren en een toename van CO2 uitstoot.

Risico’s die handelen noodzakelijk maken
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Kansen

1.
(Tijdelijke) afname van OV-capaciteit vraagt om alternatieven voor de eigen auto. De 

meest milieu vriendelijk optie is de (elektrische) fiets of een LEV. Er is een kans voor 

blijvende toename gebruik van (elektrische) fiets en LEV’s.

2.

Tijdens de periode dat de capaciteit van het OV beperkt is, kan deelmobiliteit ook een 

deel van de uitval van aanbod opvangen en zo een alternatief vormen (beperkt in 

schaal) voor het eigen auto gebruik. Daarbij kan het gaan om:

a) de last-mile van en naar de hubs (zoals het NS station); en

b) binnenstedelijk vervoer dat niet naar een hub gaat.

3.
Bij een afgenomen OV-aanbod is de 'zoek-en-boek' functie van alternatieven voor de 

eigen auto belangrijker dan voorheen. Dat kan – onder de juiste voorwaarden – tot 

extra innovatie en toetreding leiden → leidt post-COVID tot een rijker MaaS aanbod.

4.
Tijdens periode van afgenomen OV-capaciteit ontstaat ruimte voor additioneel 

deelmobiliteitsaanbod, zowel nieuwe producten als extra capaciteit.

5.
Blijvend toegenomen marktaandeel van fiets en deelmobiliteit voor last-mile en 

binnenstedelijk vervoer leidt tot mogelijk nieuwe combinatiemogelijkheden met OV, 

waardoor optimalisering van OV dienstenaanbod mogelijk is.

En kansen die zich voordoen
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Bij het in kaart brengen van de 

handelingsperspectieven, hebben we 

onderstaand stramien gebruikt.  Er zijn 

derhalve 3 categorieën maatregelen, 

verdeeld over twee periodes. De eerste 

categorie gaat over de 

bedrijfscontinuïteit van bestaande 

spelers, uiteenvallend in maatregelen 

gericht op liquiditeit en op financiering. 

Hoe te handelen?

via 1,5 meter economie Post-COVID

Bedrijfs-
continuiteit

Liquiditeit Overleven nvt

Financiering Herpositioneren
Herstellen

Groeien

Level playing
field

Gelijke kansen Gelijke kansen

Impactgericht
Vraagsturing

Richting geven
Richting 

Bestendigen
Aanbodsturing

De tweede categorie betreft maatregelen die het level playing field moeten borgen. Juist in een periode dat 

er veel onzekerheid is, de overheid een belangrijke rol speelt en er ‘grote’ besluiten worden genomen, is het 

belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft en dat partijen die veel met of voor de 

overheid werken niet een beslissende stap kunnen zetten op het concurrentieveld. Die gelijke kansen 

kunnen overheden afdwingen via ‘gewone’ instrumenten, maar kunnen ze ook prima ‘hangen’ aan de 

specifieke corona maatregelen die genomen worden.

De derde categorie noemen wij impactgerichte maatregelen. Die zijn er om een bepaalde uitkomst te willen 

bereiken, dan wel via het beïnvloeden van de vraag, dan wel via het beïnvloeden van het aanbod.
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Handelingsperspectieven voor overheden om risico’s 
te mitigeren en kansen te benutten - financieel

Must-do No-regret maatregelen Sturen op korte termijn Sturen op lange termijn

Financieel -
liquiditeit

Het beter 

monitoren van:

• Gebruik   

modaliteiten 

vervoersketen;

• Prestaties van 

aanbieders;

• Omvang van 

aanbod.

• Wij verwachten niet dat additionele maatregelen nodig zijn indien er stappen worden 

gezet in het beïnvloeden van vraag en/of aanbod zoals aangegeven op de volgende slide.

Financieel -
financiering / 
innovatief 
vermogen

• Benoem projectleider die 

partijen helpt 

gebruik te maken 

van bestaande regelingen

• In TOPSS/COL 

uitzonderingen realiseren 

zodat start-ups & scale-ups 

in mobiliteit er wel of beter 

gebruik van kunnen maken

• Uitbreiden van 

bestaande RVO Seed-

Capital regeling 

naar start-ups & scale-

ups in mobiliteit

Veel respondenten zitten in of net voor een nieuwe financieringsronde. De respondenten zijn verder in drie 

groepen in te delen, op basis van de impact van COVID op bedrijfsvoering en verwachtingen voor de toekomst: 

1. Er is een groep die geen verdere ondersteuning nodig heeft, omdat de omzetdaling beperkt is en/of de 

bestaande maatregelen voldoende soelaas bieden. 

2. Er is een tweede groep die op korte termijn omzetherstel verwacht en met name zorgen heeft op het gebied 

van het verkrijgen van financiering, ook omdat de bestaande regelingen niet voldoende uitkomst bieden. 

3. Tot slot is er een derde groep die zowel een forse uitdaging verwacht op het gebied van liquiditeit als op het 

gebied van financiering, omdat bestaande regelingen niet voldoende uitkomst bieden. 

Tegen deze achtergrond zien wij – zoals weergegeven in onderstaande tabel – mogelijkheden om de doelgroep 

beter te ondersteunen. Daarbij hanteren we een opbouw van must-do, via no-regret, naar sturen op korte termijn 

en sturen op lange termijn. De maatregelen zijn nader uitgewerkt in Bijlage 1.
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Handelingsperspectieven voor overheden om risico’s 
te mitigeren en kansen te benutten – gelijke kansen

Must-do
maatregelen

No-regret maatregelen Sturen op korte termijn Sturen op lange termijn

Borgen level 
playingfield

Het beter 

monitoren van:

• Gebruik 

modaliteiten 

vervoersketen

• Prestaties van 

aanbieders;

• Omvang van 

aanbod.

• Benoem een kwartiermaker die 

zorgt voor samenwerking tussen 

OV/MaaS/deelmobiliteit tav

crowd-management maatregelen 

zoals reserveringsapps, gericht op 

het weghalen van vrijblijvendheid.

• Eis van alle partijen openheid 

+ interoperabiliteit 

t.a.v. (data) crowd-management 

maatregelen

• Dwing de toepassing van 

standaarden af  

(TOMP/MDS/CDS/…)

• Borg de korte termijn 

maatregelen voor de lange 

termijn door ze meetbaar en 

afdwingbaar op te nemen in 

concessies en vergunningen

Juist in deze periode waarin COVID 19 maatregelen een enorme impact hebben op het mobiliteitsbeeld, is het 

van belang dat de aanbieders van mobiliteit gezamenlijk een voldoende aantrekkelijk alternatief voor de eigen 

auto kunnen aanbieden. Zoals bleek uit berichtgeving begin juni (bijv.: https://www.bovag.nl/nieuws/175-000-ov-

reizigers-willen-een-auto-kopen) is de dreiging van toegenomen eigen autogebruik reëel.   

Om dat voldoende aantrekkelijke aanbod tot stand te kunnen brengen, dienen bestaande silo’s doorbroken te 

worden en is het wenselijk dat alle partijen zich conformeren aan openheid, interoperabiliteit en gezamenlijke 

standaarden. Dit geldt ook voor zo geheten crowd-management-instrumenten zoals reserveringsapps. 

De overheden zetten daar reeds op in, maar doen dat voornamelijk op basis van vrijwilligheid. Het is nu zaak 

door te pakken en openheid, interoperabiliteit en gezamenlijke standaarden ook op korte termijn af te dwingen.. 

https://www.bovag.nl/nieuws/175-000-ov-reizigers-willen-een-auto-kopen


Handelingsperspectieven voor overheden om risico’s 
te mitigeren en kansen te benutten – impact

Must-do
maatregelen

No-regret maatregelen Sturen op korte termijn Sturen op lange termijn 

Beinvloeden 
vraag

Het beter 

monitoren van:

• Gebruik  

modaliteiten 

vervoersketen

• Prestaties van 

aanbieders;

• Omvang van 

aanbod.

• Publiekscampagnes gericht op 

stimuleren lopen, fietsen en 

deelmobiliteit (vgl. BOB campagne)

• "Mobility footprint"-index voor 

organisaties ontwikkelen en 

promoten

• Deelmobiliteit (LEV) en fietsen 

tijdelijk in nultarief BTW

• "Mobility footprint"-index 

verplicht stellen

• Mobiliteitsvraag ambtenaren 

spreiden

• Deelmobiliteit (LEV) en fietsen 

permanent in laag BTW-tarief

• Mobiliteitsvraag ambtenaren 

aanpassen – thuiswerken 

bestendigen

• “Mobility footprint” beprijzen

• Dynamisch beprijzen alle 

modaliteiten

Beinvloeden 
aanbod

• Verkorten doorlooptijd 

aanbestedingen/vergunningen

• Standaardisatie deelmobiliteit 

vergunningen initiëren

• Flexibiliseer tijdelijk voorwaarden in 

vergunningen

• Ontwikkelen nieuwe pilots voor 

inzet deelmobiliteit

• Sta tijdelijk pop-up hubs voor 

deelmobiliteit toe.

• Wettelijk onderscheid OV en 

deelmobiliteit aanpassen

Zolang er sprake is van een beperkte capaciteit in het OV gaat het dus om (i) slimme combinaties tussen OV en 

deelmobiliteit en (ii) voldoende duurzaam deelmobiliteitsaanbod aanvullend op het OV. Op die manier ontstaat 

er voor reizigers een voldoende aantrekkelijk alternatief voor een eigen auto.

In aanvulling op de eerder genoemde acties, begint ‘handelen’ in dit opzicht dan met het inzetten op 

gedragsverandering aan de vraagkant en het slimmer en sneller verlenen van vergunningen aan de aanbodzijde. 

Aanvullend instrumentarium aan de vraagkant richt zich op (i) het verder stimuleren van de vraag, (ii) het beter 

spreiden van de vraag over de dag en (iii) op bewustwording van de duurzaamheidseffecten van de 

mobiliteitsconsumptie. Aanvullend instrumentarium aan de aanbodzijde richt zich op (i) het zorgdragen voor een 

voldoende duurzaam aanbod en (ii) het organiseren van aanbod op plekken waar de markt niet vanzelf in actie 

komt. 



9. Aanbevelingen



Een beter en actueler inzicht van rijk, vervoerregio’s 
en gemeenten is noodzakelijk en gewenst

1. Uit het onderzoek volgt dat er voor bedrijven momenteel sprake is van toegenomen 

onzekerheid. Ook voor overheden is er sprake van onzekerheid.

2. Bij een beperkte capaciteit van OV is het essentieel om tijdig en effectief te kunnen sturen op 

het voorkomen van een forse en langdurige modal shift naar individueel autogebruik. Die ligt 

namelijk op de loer.

3. Om in tijden van onzekerheid tijdig en effectief te kunnen sturen, moeten overheden weten, 

wat er daadwerkelijk ‘buiten’ gebeurt. Dus over individueel autogebruik, over OV-gebruik, 

maar ook over het gebruik van deelmobiliteit.

4. De absolute ondergrens wordt daarom gevormd door het snel op orde brengen van de 

datavoorziening hieromtrent. Dat kan via regelgeving, maar het is onze inschatting dat ook op 

basis van overtuiging al een behoorlijk inzicht tot stand kan komen. Met zeer geringe kosten 

kan op die manier de effectiviteit behoorlijk toenemen.

5. Het zou logisch zijn om de al bestaande inspanningen op dit terrein sterk te versnellen en te 

intensiveren. In Bijlage 1 staat nader beschreven om welke data dat zou kunnen gaan.

6. Het is echter onwenselijk om te wachten met de andere, hierna volgende maatregelen totdat 

dit voldoende op orde is.  Juist ook de combinatie van maatregelen zal zorgen voor een beter 

en actueler inzicht.



Overheden moeten zich voorts inzetten om 
financieringsmogelijkheden te bevorderen 

1. De onzekerheid die is ontstaan betekent voor sommige bedrijven dat het ‘overleven’ in gevaar 

komt. Maar bedrijven zien gelukkig ook kansen. De breedst gedragen zorg in de doelgroep 

gaat over het kunnen krijgen van voldoende financiering om te groeien. Voor slechts een 

beperkt deel bieden bestaande regelingen (NOW, TOGS, COL en TOPSS) voldoende uitkomst. 

2. Het ‘overleven’ is wellicht het best te adresseren door de maatregelen die gaan over vraag- en 

aanbodsturing. Die zullen, tezamen met ontwikkelingen zoals die begin juni zichtbaar worden,  

mogelijk voldoende soelaas bieden voor omzetherstel.

3. Onzekerheid met betrekking tot het verkrijgen van financiering is daarmee echter onvoldoende 

verholpen. Financiers zullen naar verwachting weer in voldoende mate terugkomen, zodra een 

zekere mate van stabiliteit in de economie is bereikt. 

4. Het is daarom aan te bevelen voor betrokken overheden om het instrumentarium op dit 

terrein uit te breiden. Dat kan van tijdelijke aard zijn. 

5. Die uitbreiding van dat instrumentarium kan de vorm krijgen van een aan te wijzen 

subcategorie ‘mobiliteitsinnovaties’ onder COL en/of TOPSS regeling of door het co-financieren 

(via RVO) van een speciaal, op start-ups & scale-ups in mobiliteit gericht Seed-Capital fonds. 

6. De hier bedoelde financieringsomvang is naar verwachting zeer beperkt, waarbij de impact 

groot kan zijn.



Het borgen van een gelijk speelveld vereist 
handelen en helpt bij een aantrekkelijk aanbod

1. De mobiliteitssector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Groot en klein; nieuw en 

oud; gesubsidieerd of ‘op eigen benen’. 

2. Juist in een situatie waarin de (financiële) ondersteuning van partijen ongelijk is, is het 

belangrijk om te borgen dat het speelveld gelijk en eerlijk is.

3. Om – in de huidige situatie van crowd-management – daarnaast een voldoende aantrekkelijk 

alternatief te zijn voor het eigen, individuele, fossiele auto gebruik, is het essentieel dat er 

openheid en interoperabiliteit van data is. 

4. De implementatie van de eisen voor een MaaS-waardige concessie is daarbij een goede 

eerste stap, maar moet versneld en steviger aangezet worden. Vervolgstappen zijn echter ook 

nodig.

5. Op die manier kunnen alle partijen tegelijkertijd werken aan het ontwikkelen van dat 

aantrekkelijke alternatief. 

6. Die openheid en interoperabiliteit zijn niet vanzelfsprekend. En zal derhalve overeengekomen 

of afgedwongen moeten worden. Dat zal helpen bij het ontwikkelen van standaarden, 

hetgeen op zijn beurt zal helpen bij product- en marktontwikkeling over de silo’s heen.



Met gedragssturing en aanvullend instrumentarium 
kunnen overheden bijdragen aan de juiste rol voor 
deelmobiliteit en MaaS-diensten

1. Een belangrijke bijdrage aan de rol van deelmobiliteit als alternatief voor eigen autogebruik in 

deze periode is te leveren door gedragssturing. Het zou logisch zijn om –zodra het woon-

werkverkeer weer toeneemt – reizigers actief te stimuleren om vooral niet met eigen auto te 

reizen en waar mogelijk thuis te werken.

2. De lichtste varianten daarvan zijn een op reizigers gerichte ‘BOB-campagne’ die het gebruik 

van deelmobiliteit en MAAS-diensten bevordert en een op werkgevers gerichte campagne 

zoals bijvoorbeeld beoogd met de 'mobility footprint' die eigen autogebruik ontmoedigt en 

thuiswerken aanmoedigt. Die campagnes kunnen op zeer korte termijn plaats vinden.

3. Om de dan toegenomen rol van deelmobiliteit en MaaS-diensten te faciliteren, zijn lokaal 

mogelijk aanpassingen nodig in (de verlening van) vergunningen.

4. Het effect hiervan zal snel merkbaar zijn. Overheden kunnen (en moeten) vervolgens 

aanvullende maatregelen nemen, indien de indicatoren aangeven dat een te groot aandeel 

reizigers switcht naar een eigen auto.

5. Om de komende periode dan voldoende adaptief en effectief te kunnen handelen, is het slim 

om de beste instrumenten reeds nu uit te werken, zodat ze ‘klaar liggen’ om gebruikt te 

worden indien dat nodig blijkt.
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Factsheets maatregelen

Bijlage 1



Factsheet: Monitor (must do)

Beschrijving maatregel
Continue monitoren van ontwikkelingen in start- en scaleups in mobiliteit. Data voor privé 

vervoer en openbaar vervoer zijn (ruimschoots) voorhanden, maar er is nauwelijks zicht op de 

prestaties en gebruik van deelmobiliteit.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Reeds noodzakelijk. Het gebruik van deelmobiliteit en MaaS-platforms wordt momenteel niet 

consistent, compleet en tijdig in kaart gebracht, en eventuele modal shifts worden niet 

geregistreerd. Binnen de MaaS pilots wordt dit deels ondervangen door de leeromgeving maar 

dat geldt alleen voor partijen die deelnemen aan een pilot MaaS

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Grip houden op ontwikkelingen in deelmobiliteit; tijdig registreren modal shifts, duiding 

ontwikkelingen in prive en openbaar vervoer; effectiviteit andere maatregelen volgen.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Consistente datasets dienen van een meerderheid van deelmodaliteitsaanbieders ontvangen te 

worden. Een indicatie van welke datasets dit zijn is op de op de volgende slide weergegeven. 

Daarnaast moet er een dashboard zijn om trends en andere analyses in kaart te brengen.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Alle dataverzameling mbt andere modaliteiten (OV/Taxi/Auto) en deelmodaliteitdata zoals 

verzameld door verschillende Amerikaanse steden

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Datasets definieren; datadeel protocol met marktpartijen overeenkomen; handmatig datadelen; 

dashboard en analyses opstellen; dataset verfijnen; datadelen automatiseren

Wie zijn de te betrekken 
partners

Alle MaaS partijen en aanbieders van deelmodaliteiten; evt TNO (leeromgeving)

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2 maanden tot actief dashboard met beperkte data-aanlevering
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Factsheet: Monitor - datasets

Dataset 1 – dagelijkse gebruikstrends (doel: trends zien in aanbod en gebruik van deelmodaliteiten):

o Datum

o Modaliteit

o Aantal boekingen (optioneel)
o Aantal ritten
o Aantal gebruikte voertuigen
o Aantal beschikbare voertuigen
o Totaal KM afgelegd
o Omzet (optioneel)

Dataset 2 – dagelijkse verkeersstromen (doel: grip krijgen hoe o.a. peakshaving op verschillende deelmodaliteiten 

inwerkt):
o Datum

o Modaliteit

o Gemeente vertrek

o Postcode vertrek (optioneel)

o Gemeente aankomst

o Postcode aankomst (optioneel)

o Aantal trips
o Totaal aantal km afgelegd

Dataset 3 – gebruik door de dag heen (doel: grip krijgen hoe o.a. peakshaving op verschillende deelmodaliteiten 

inwerkt) :
o Datum

o Modaliteit

o Kwartier (1-96)

o Actieve ritten

In rood de data voor elke unieke combinatie van de bovenliggende elementen
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Factsheets: Projectleider bestaande maatregelen (no 
regret / financieel innovatief)

Beschrijving maatregel
Ministerie benoemt projectleider die start- en scale-ups begeleidt bij het aanspraak maken op 

de bestaande maatregelen.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Wenselijk nu, ook vanuit monitoring perspectief. Noodzakelijk indien er meer signalen komen 

dat bestaande innovatieve partijen in mobiliteit moeite hebben om de ingangen te vinden

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Meer partijen maken aanspraak op de bestaande maatregelen – ihb TOPPS/COL waardoor ze 

meer ruimte krijgen om te investeren. Beter inzicht bij Ministerie waarom partijen al dan niet 

slagen in aanspraak maken op bestaande maatregelen.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Aanwijzen projectleider; bekendmaking PL bij InvestNL etc; bekendmaking op DMI etc; 

Wie zijn de te betrekken 
partners

InvestNL; ROMs

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2 weken
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Factsheet: specifieke aanpassingen TOPSS/COL 
(korte termijn / financieel innovatief)

Beschrijving maatregel In TOPSS/COL uitzonderingen realiseren voor mobiliteitsinnovaties.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Reeds wenselijk door signalen uit de enquete. Noodzakelijk indien de projectleider bestaande 
maatregelen meer bewijs ziet dat de bestaande maatregelen niet voldoende zijn om gewenste 

innovaties in mobiliteit te realiseren.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Meer ruimte voor deelmobiliteitsaanbieders om op te schalen en te innoveren voor de 1,5 

meter maatschappij en daarna

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

TOPPS beschikbaar in kleinere tickets voor mobiliteits- en MaaS-platform aanbieder. COL 

beschikbaar. Mobiliteit beschouwen als maatschappelijk relevant. COL achtergesteld of 

converteerbaar maken. Looptijd COL verlengen.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Huidige TOPS/COL

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Wie zijn de te betrekken 
partners

InvestNL, ROMs, MinEZ

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2 weken
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Factsheet: SEED-Capital regeling voor start- en scale-
ups in mobiliteit (lange termijn / financieel innovatief)

Beschrijving maatregel Uitbreiden van bestaande RVO SEED-Capital regeling naar start- en scaleups in mobiliteit.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Indien bestaande en nieuwe steunregelingen onvoldoende soelaas bieden om opschalen van 

deelmobiliteit te steunen en deelmobiliteitsondernemers vastlopen bij venture capitalists en 

private equity fondsen.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Meer en sneller investeringskapitaal beschikbaar bij deelmobiliteitsaanbieders en MAAS dienst 

aanbieders tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

1 loket met snelle procedures voor ruime bandbreedte van tickets. Aantrekkelijke voorwaarden 

door co-financiering met overheidsgeld.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

1. Met RVO gesprek aangaan en proces opstellen; 

2. Zorgen dat start-ups & scale-ups in mobiliteit onder de regeling kunnen vallen

3. Organiseren van financiering ervoor intern IenW (5-10 mio)

3. Organiseren van aanvullende tender in Q3 2020

4. Vermarkten

Wie zijn de te betrekken 
partners

RVO

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

3-6 maanden
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Factsheet: kwartiermaker crowd-management (no 
regret / level playing field)

Beschrijving maatregel Benoem kwartiermaker samenwerking OV/MaaS/deelmobiliteit tav crowd-management.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Noodzakelijk indien OV-bedrijven duidelijk de richting opgaan om 

reserveringssystemen en drukte-indicatoren te realiseren die alleen beschikbaar zijn via kanalen 

van of gecontroleerd door OV-bedrijven. Check bij werkgroep druktemeter - reserveringsapp 

voor actualiteit. Focus op waar de belemmeringen voor samenwerking zitten.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

OV-bedrijven hebben open protocollen en niet-discriminatoire voorwaarden voor derden om 

crowd-management methodes van OV-bedrijven aan klanten van deze derden beschikbaar te 

maken. 

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

OV-bedrijven zien zelf nut, noodzaak en toegevoegde waarde van betrekken private sector en 

openstellen crowd-management.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Benoem kwartiermaker; ophalen plannen OV-bedrijven; marktordeningseffecten plannen 

bepalen; evt interactie tussen OV-bedrijven en MaaS- en BKA-platforms organiseren. 

Wie zijn de te betrekken 
partners

OV-bedrijven; Bedrijvenkaartaanbieders (BKA); MaaS-platforms

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2 maanden
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Factsheet: vereisen openheid crowd-management 
(korte termijn / level playing field)

Beschrijving maatregel
Openheid van crowd-management methodes bij OV-bedrijven en Mobiliteitsdienstverleners 

vereisen

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Indien de kwartiermaker met ‘zachte’ beinvloeding niet het beoogde resultaat bereikt is het 

noodzakelijk om hardere eisen te stellen

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

OV-bedrijven hebben open protocollen en niet-discriminatoire voorwaarden voor derden om 

crowd-management methodes van OV-bedrijven aan klanten van deze derden beschikbaar te 

maken. 

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Overheid moet level playing field randvoorwaardelijk kunnen maken voor ontvangen 

noodsteun. Er moet een technische procesbegeleider zijn die kan toetsen of methodes open en 

interoperabel zijn. 

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Eisenkader bepalen; technische begeleider aanstellen; eisen communiceren; toetsing methodes 

en protocollen op openheid door technische begeleider

Wie zijn de te betrekken 
partners

OV-bedrijven en Mobiliteitsdienstleverleners

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

3 maanden (afhankelijk van de maturity van crowd-management methodes)
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Factsheet: versnelling standaardisering (korte 
termijn / level playing field)

Beschrijving maatregel
Versnel de ontwikkeling en toepassing van relevante standaarden in het domein van MaaS en 

deelmobiliteit zoals geinitieerd door het mnisterie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Indien ontwikkeling en implementatie onvoldoende snel gaat om de versnelde opschaling van 

deelmobiliteit bij te houden.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Versnelling van interoperabiliteit tussen MaaS-platforms en deelmodaliteiten; versnelde en 

bredere acceptatie, implementatie van TOMP; versnelde acceptatie en implementatie van 

MDS/CDS. Ophalen waar echte belemmeringen zitten. Voorkomen van winner-takes-all 

strategie bij diverse partijen.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Snel: Standaarden zoveel mogelijk off-the-shelf (dus niet ontwikkelen CDS terwijl MDS al 

mature is); hoge dekkingsgraad: financiële barrières bij MaaS-pilotaanbieders wegnemen om 

TOMP te implementeren; hoge kwaliteit: investeren in ontwikkeling tools en compliance 

processen.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Kaders vaststellen waarbinnen MaaS- en deelmodaliteitaanbieders geincentiveerd kunnen 

worden; convenant met grote steden opstellen om standaarden te vereisen in vergunningen; 

identificeren welke tools en processen de implementatiesnelheid en kwaliteit kunnen verhogen; 

subsidie beschikbaar maken voor implementatie

Wie zijn de te betrekken 
partners

MaaS pilots; gemeentes; vervoerregio's; TOMP werkgroep.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

6-12 maanden
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Factsheet: borgen korte termijn maatregelen (lange 
termijn / level playing field)

Beschrijving maatregel
Het verankeren van alle genoemde korte termijn maatregelen voor lange termijn in 

vergunningseisen en concessievoorwaarden

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Als blijkt dat korte termijn maatregelen effectief zijn en er een noodzaak is om deze voor 

langere termijn te verankeren.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Continuering level playing field in mobiliteit

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

No-regret en korte termijn maatregelen moeten effectief gebleken (indien uitgevoerd); 

overeenstemming tussen vervoerregio's en concessieverleners OV over wenselijkheid maatregel

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Alle steden die MDS-compliancy in vergunningseisen voor deelmobiliteit opgenomen hebben.

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Wie zijn de te betrekken 
partners

Steden, vervoerregios, concessieverleners

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

Tot 2 jaar om op regionaal en nationaal niveau overeenstemming te bereiken, en vervolgens 

implementatie in nieuwe concessies en vergunningen.
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Factsheet: publiekscampagne (no-regret / 
beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel
Bestaande publiekscampagnes ombuigen naar het stimuleren van lopen, fietsen en 

deelmobiliteit.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Het gebruik maken van lopen, fietsen en deelmobiliteit past prima binnen de 1,5 

meter economie en is ook op lange termijn ondersteunend aan beleidsdoelstellingen. 

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Het vergroten van het bewustzijn dat lopen, fietsen en gebruik maken van deelmobiliteit veilige 

verplaatsingsmogelijkheden zijn. 

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Definiëren van een heldere en eenduidige boodschap in lijn met de bestaande beperkende 

maatregelen.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

BOB campagne

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Uitwerken van de opdracht voor het ombuigen van bestaande campagnes. Organiseren van 

(eventueel nodige) financiering.

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW, reclame en communicatiebureaus.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2 weken start campagne
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Factsheet: ‘mobility footprint’ index ontwikkelen 
(no-regret / beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel
Ontwikkelen van een mobility footprint index voor bedrijven en organisaties. Het doel van deze 

index is om gedragsverandering te stimuleren, zodat als we ons verplaatsen we dit bewuster en 

duurzamer doen.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Via werkgevers kan een grote groep aan werknemers worden bereikt met het 

bewust maken dat er juist ook tijdens corona andere alternatieven zijn dan het gebruik van 

eigen auto voor hun mobiliteitsbehoefte.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Het vergroten van het bewustzijn dat andere mobiliteitskeuzes naast de eigen auto een 

alternatief kunnen zijn, ook ten tijde van de corona crisis. De coronacrisis biedt hierdoor kansen 

voor een structurele gedragsverandering.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Voldoende draagvlak bij organisaties en bedrijven om index toe te willen passen. Bestuurlijk 

draagvlak voor ontwikkeling van de index.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

BREEAM duurzaamheidskeurmerk realisatie duurzame gebouwen en werkgeversaanpak

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Organiseren van opdrachtgeverschap voor ontwikkelen van de mobility footprint 

index. Formuleren van uitvraag aan de markt voor ontwikkelen van de index.

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

4-6 maanden
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Factsheet: tijdelijk nultarief BTW (korte termijn / 
beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel Het verlagen van de huidige BTW tarieven op deelmobiliteit en fietsen naar nul procent

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Fietsen en deelmobiliteit past prima binnen de 1,5 meter economie en is ook op 

lange termijn ondersteunend aan beleidsdoelstellingen.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Extra stimuleren van de vraag door het verlagen van aanschaf of gebruiksprijs. Tevens zorgt de 

verlaging naar nul procent voor extra bewustwording dat fietsen en deelmobiliteit veilige 

reisopties zijn.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Bestuurlijke draagvlak voor het implementeren van de maatregel. Heldere communicatie naar 

burgers, al dan niet gekoppeld aan de publiekscampagne.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

BTW-tarief op mondkapjes

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Organiseren bestuurlijk draagvlak, implementatie door Belastingdienst, communicatie

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW, belastingdienst

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2-3 maanden
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Factsheet: ‘mobility footprint’ verplicht (korte 
termijn / beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel
De ontwikkelde mobility footprint index verplicht stellen bij aanbestedingen en verlenen 

van vergunningen die vanuit de overheid worden geïnitieerd. Verplichting kan later worden 

uitgebreid naar andere bedrijven.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nadat de mobility index is ontwikkeld en er onvoldoende impact is met enkel promotie van de 

index.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Het verplicht stellen van de index leidt tot een hogere implementatiegraad bij bedrijven en 

organisaties en daarmee een grotere impact mobiliteitskeuzes.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Draagvlak om de verplichting op te nemen in aanbestedingen en vergunningsprocedures. 

Draagvlak bij bedrijven en organisaties.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

-

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Succesvolle ontwikkeling van de mobility footprint index. Evidence-based resultaten over 

impact van de index.

Wie zijn de te betrekken 
partners

Rijk, provincies, vervoerregio's en gemeenten.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

1-1,5 jaar
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Factsheet: mobiliteitsvraag ambtenaren 
beinvloeden (korte termijn / beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel

Het spreiden en beïnvloeden van de mobiliteitsvraag van ambtenaren zorgt voor minder druk 

tijdens de piekmomenten. Overheden kunnen als werkgever in grote mate invloed uitoefenen 

op reisgedrag ambtenaren en het ligt voor de hand om thuiswerken, lopen, fietsen en 

deelmobiliteit te promoten tov OV en eigen (lease)auto, en tevens spitsmijdend reizen aan te 

moedigen. 

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Reeds wenselijk. Een protocol voor rijksambtenaren is gemaakt, dat kan mogelijk als basis 

dienen.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Lagere druk op OV en minder files

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Consistent beleid Rijksoverheid. Duidelijke instructies en maatregelen tav peakshaving OV 

(bijvoorbeeld niet vergoeden OV-ritten tijdens spits). Afspraken met lagere overheden.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Alle andere interne maatregelen tijdens COVID-19

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Draagvlak creëren; personeelsbeleid uitstippelen; communicatie 

Wie zijn de te betrekken 
partners

-

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

4 weken
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Factsheet: permanent laag BTW tarief (lange termijn 
/ beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel
Het permanent verlagen van het BTW tarief op fietsen en deelmobiliteit waardoor dit op 

hetzelfde lage tarief komt als OV.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nadat we in een fase komen waarin de vraag naar aanleiding van het nultarief afvlakt, kan een 

verhoging naar het lage vaste tarief worden ingezet.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Een blijvend betere concurrentie positie van fiets en deelmobiliteit ten opzichte van het OV.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Bestuurlijk draagvlak.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Alle andere laagtarief producten en diensten, waaronder OV

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Organiseren bestuurlijk draagvlak; implementatie door Belastingdienst; communicatie

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW, belastingdienst

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

6 maanden
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Factsheet: mobiliteitsvraag ambtenaren (lange 
termijn / beïnvloeden vraag)

Beschrijving maatregel

Het structureel spreiden en beïnvloeden van de mobiliteitsvraag van ambtenaren zorgt voor 

minder druk tijdens de piekmomenten. Voor structurele impact kan het gewenst zijn om het 

mobiliteitsaanbod aan ambtenaren bij te sturen door bijvoorbeeld het wagenpark van de 

overheid om te zetten in deelauto’s, en parkeerplekken te verminderen of om te zetten in 

stallingen voor LEVs

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Reeds wenselijk en noodzakelijk als er een structurele shift optreedt richting autogebruik door 

ambtenaren

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Lagere druk op OV en minder files. Kostenverlaging door minder vervoersbewegingen en door 

efficiëntere inzet bestaande middelen

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Consistent beleid Rijksoverheid. Duidelijke instructies en maatregelen tav peakshaving OV 

(bijvoorbeeld niet vergoeden OV-ritten tijdens spits). Afspraken met lagere overheden.

Er moet een duidelijk en haalbaar alternatief zijn voor spitsreizen en eigen autogebruik. Lease 

auto’s en bedrijfsauto’s deelbaar maken met groter publiek om nieuwe inkomsten te genereren. 

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Spitsmijden projecten en MaaS pilots

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Draagvlak creëren; secundaire arbeidsvoorwaarden aanpassen; communicatie; selectie 

aanbieder deelauto’s

Wie zijn de te betrekken 
partners

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

1-2 jaar
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Factsheet: ‘mobility footprint’ beprijzen (lange 
termijn / beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel Het beprijzen van de score van een bedrijf op de mobility footpint index

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Als blijkt dat er onvoldoende effect wordt bereikt met het verplicht stellen van de mobility 

footprint index.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Het beprijzen van de mobility footprint leidt tot een hogere implementatiegraad bij bedrijven 

en organisaties en het belonen van goede scores, beboeten van slechte scores heeft een 

grotere impact op mobiliteitskeuzes.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Evidence-based resultaten dat het concept werkt; er moet een goed ontwerp liggen voor het 

beprijzingsmechanisme

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Draagvlak creeren; ontwerp beprijzingsmechanisme; implementatie beprijzingsmechanisme

Wie zijn de te betrekken 
partners

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

2-3 jaar
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Factsheet: dynamisch beprijzen (lange termijn / 
beïnvloeden vraag) 

Beschrijving maatregel Door middel van het beprijzen van modaliteiten sturen van keuzes in mobiliteit.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Wanneer uit de integrale visie op mobiliteit blijkt dat dergelijke maatregel als wenselijk en 

noodzakelijk wordt gedefinieerd.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Sterke sturing op keuzes voor modaliteiten. Driver voor MaaS.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Neerzetten van een integrale visie op mobiliteit. Bestuurlijk draagvlak voor deze integrale visie 

en het initiëren van uitvoering van deze maatregel. Formeren van een kernteam voor verdere 

operationalisering.

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

1,5-2 jaar
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Factsheet: verkorten doorlooptijd aanbestedingen/ 
vergunningen (no regret / beïnvloeden aanbod)

Beschrijving maatregel
Mogelijkheden creëren om het proces van aanbesteden te verkorten en snel vergunningen uit 

te kunnen geven voor het opschalen van deelmobiliteit, passend binnen eventuele wettelijke 

kaders.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Om snelle opschaling van deelmobiliteit mogelijk te maken is het van belang dat 

de doorlooptijd van uitvraag naar wielen op straat zo kort mogelijk is. Het kan dan gaan om 

opschalen van bestaand aanbod of uitbreiden met nieuwe aanbieders.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Snel opschaling mogelijk maken.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Gemeentelijke afdelingen moeten snellere afhandeling kunnen faciliteren.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

-

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Definiëren van (pilot) locaties. Opstellen uitvraag aan de markt.

Wie zijn de te betrekken 
partners

Gemeenten, kwartiermaker schaalvergroting deelmobiliteit, marktpartijen.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

4-6 weken
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Factsheet: standaardisatie deelmobiliteit 
vergunningen (no regret / beïnvloeden aanbod)

Beschrijving maatregel Het initiëren van standaardisatie in het verstrekken van vergunningen voor deelmobiliteit.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Het standaardiseren maakt het voor marktpartijen eenvoudiger om vergunningen 

aan te vragen. Hierdoor worden voordelen in doorlooptijd en kosten gerealiseerd.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Het wordt voor marktpartijen eenvoudiger om vergunningen aan te vragen. Daardoor is 

schaalvergroting eenvoudiger te realiseren. Tevens wordt het voor gemeenten die nog geen 

ervaring hebben met het verstrekken van vergunningen voor deelmobiliteit gemakkelijker om 

dit snel te implementeren.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Er moet een gezamenlijke opdracht komen vanuit de gemeenten (tenminste G5)  voor de 

maatregel. Gemeenten moeten bereidt zijn om naast de eigen vergunning processen het 

gestandaardiseerde proces te implementeren. 

Is er een referentie voor deze 
maatregel

-

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Aanwijzen projectleider die naast de kwartiermaker opereert. 

Wie zijn de te betrekken 
partners

Vervoerregio’s, gemeenten en kwartiermaker.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

4 weken tot aan opdrachtformulering vanuit G5.
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Factsheet: flexibiliseer tijdelijke voorwaarden 
vergunningen (no regret / beïnvloeden aanbod)

Beschrijving maatregel
Het flexibiliseren van de tijdelijke voorwaarden voor vergunningen om het voor bestaande 

aanbieders makkelijker te maken op te schalen of voor nieuwe aanbieders om toe te treden.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Nu wenselijk. Wanneer deelmobiliteit wordt ingezet als mogelijk substitutie voor OV is het van 

belang om mogelijkheden voor schaalvergroting zo eenvoudig mogelijk te maken. Door te 

spreken van tijdelijke voorwaarden kunnen eventueel belemmerende voorwaarden voor snelle 

opschaling (deels) niet van toepassing worden verklaard.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Snelle opschaling mogelijk te maken en waar nodig achteraf bij te sturen. Ondersteunend aan 

verkorten doorlooptijd aanbestedingen/vergunningen.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Er moet de mogelijkheid worden geboden om in afwijking van lopende vergunningen, nieuwe 

vergunningen uit te geven met daarbij behorende tijdelijke voorwaarden. Hierbij kan worden 

gedacht aan het tijdelijk loslaten van eisen rondom zero-emissie of implementatie van MaaS 

standaarden (TOMP-api). Bestuurlijk akkoord op de tijdelijke voorwaarden.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

-

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Opstellen uitvraag voor tijdelijke voorwaarden vergunningen. Organiseren van bestuurlijk 

akkoord. Aanwijzen lokale projectleiders.

Wie zijn de te betrekken 
partners

Vervoerregio’s, gemeenten en marktpartijen.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

4 weken
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Factsheet: nieuwe pilots inzet deelmobiliteit (korte 
termijn/ beïnvloeden aanbod)

Beschrijving maatregel Ontwikkelen van nieuwe pilots voor de inzet van deelmobiliteit

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Wanneer de no-regret maatregelen leiden tot onvoldoende initiatieven in gewenste opschaling 

van deelmobiliteit, kunnen pilots in specifieke geografische gebieden worden opgezet. 

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Een specifieke pilot kan meer zekerheid geven over de commerciële business case en daarmee 

aantrekkelijker worden voor de aanbieders van deelmobiliteit. Ook kan in een pilot 

deelmobiliteit worden ingezet als onderdeel van MaaS en daarmee ondersteunend zijn aan de 

verdere ontwikkeling van het MaaS-ecosysteem.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Gemeenten of vervoerregio’s moeten bereid zijn om als opdrachtgever op te treden. Mogelijk is 

cofinanciering vanuit het rijk daarbij noodzakelijk.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

Huidige MaaS pilots.

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Pilot uitvragen moeten worden gedefinieerd en middels een aanbesteding in de markt worden 

gezet. Er moet een afweging komen in welke mate genomen no-regret maatregelen onderdeel 

moeten/ kunnen aanmaken van dergelijke uitvraag.

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW, gemeenten en vervoerregio’s. 

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

4-6 maanden tot het in de markt zetten van de uitvraag.
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Factsheet: pop-up hubs voor deelmobiliteit (korte 
termijn/ beïnvloeden aanbod)

Beschrijving maatregel Het toestaan van tijdelijke pop-up hubs voor deelmobiliteit.

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Reeds wenselijk op basis van resultaten uit dit onderzoek. Aanbieders van deelmobiliteit geven 

aan bestaande business model van het bieden van last-mile oplossingen in hoog tempo om te 

moeten buigen naar substitutie van OV. Het hebben van andere hub locaties is daarbij 

noodzakelijk.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Het kunnen bieden van diensten die de verminderde beschikbaarheid in OV capaciteit deels 

kunnen opvangen. 

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Gemeenten moeten bereid zijn om tijdelijke pop-up hubs toe te staan. Mogelijk ook op eerder 

als onwenselijk bestempelde locaties voor deelmobiliteit. Een ontheffing op voorwaarden uit 

lopende vergunningen is dan noodzakelijk.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

-

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Aanstellen kwartiermaker pop-up hubs om regio te ondersteunen bij definiëren 

randvoorwaarden voor pop-up hubs. Gemeenten moeten locaties voor pop-up hubs definiëren. 

Impact op bestaand beleid moet vervolgens in kaart worden gebracht alsmede daarmee 

samenhangende acties om pop-up hubs mogelijk te maken. Afstemmen met marktpartijen 

invulling van de pop-up hubs.

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW, gemeenten en marktpartijen.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

3-4 maanden
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Factsheet: wettelijk onderscheid OV – deelmobiliteit 
aanpassen (lange termijn/ beïnvloeden aanbod)

Beschrijving maatregel
Het aanpassen van het onderscheid tussen OV en deelmobiliteit door het herdefiniëren van 

openbaar vervoer naar vervoer dat openbaar toegankelijk is. 

Wanneer is 
de maatregel wenselijk of 
noodzakelijk?

Wanneer uit de integrale visie op mobiliteit blijkt dat dergelijke aanpassing als noodzakelijk 

wordt gedefinieerd.

Wat is het verwachtte effect 
van de maatregel

Sterke driver voor de ontwikkeling van seamless integrated mobility services waarbij MaaS 

zowel huidig OV en privaat vervoer (waaronder deelmobiliteit) omvat.

Aan welke voorwaarden moet 
voldaan zijn om de maatregel 
effectief te laten zijn

Aanpassing van de wet personenvervoer 2000.

Is er een referentie voor deze 
maatregel

-

Welke stappen zijn nodig om 
te implementeren

Neerzetten van een integrale visie op mobiliteit. Bestuurlijk draagvlak voor deze integrale visie 

en het initiëren van uitvoering van deze maatregel. Formeren van een kernteam voor verdere 

operationalisering.

Wie zijn de te betrekken 
partners

IenW, vervoerregio’s, gemeenten.

Wat is de verwachtte 
implementatietijd

1,5-2 jaar voor indienen wetswijziging
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Aantallen respondenten per 

vraag

Bijlage 2



Vraag Aantal respondenten

Wat is de SBI code van uw bedrijf? 47

Uit hoeveel FTE bestaat uw bedrijf? 39

Kunt u aangeven in welke regio's uw bedrijf in Nederland actief is? 46

Wanneer is uw bedrijf gestart? 47

Wanneer bent u gestart met het leveren van uw dienst of product 

(livegang)?

47

Was u de eerste die deze dienst of product aanbood: 42

Biedt u uw dienst of product ook internationaal aan? 44

Hoeveel partijen beschouwt u als concurrent in Nederland? 44

Bent u actief in de B2C markt? 38

Hoeveel klanten maakten in 2019 gebruik uw dienst of kochten uw product? 25

Hoeveel klanten maakten in januari en februari 2020 gebruik van uw dienst 

of kochten uw product?

25

Waren dit betalende klanten? 24
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Vraag Aantal respondenten

Bent u actief in de B2B markt? 38

Hoeveel klanten maakten in 2019 gebruik van uw dienst of kochten uw 

product?

33

Hoeveel klanten maakten in januari en februari 2020 gebruik van uw dienst 

of kochten uw product?

32

Bent u actief in de B2G markt? 38

Biedt u uw diensten ook aan via derden? 34

Kunt u aangeven bij wie, of indien u geen bedrijfsnaam wilt delen, wat voor 

type bedrijf?

15

Kunt u aangeven hoeveel van uw klanten via deze derden in januari en 

februari 2020 (tot 1 maart) gebruik maakten van uw diensten per maand?

15

Kunt u aangeven wat uw omzet was in 2019? (Bedragen in euro's) 26

Bent u actief in de B2C markt? 38

Kunt u aangeven met welk percentage uw omzet in maart en april 2020 

lager is dan de gemiddelde omzet in januari en februari 2020?

31

Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen of gaat nemen om 

de gevolgen van de crisis te minimaliseren?

22
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Vraag Aantal respondenten

Indien dit het uitstellen van investeringen betreft, kunt u aangeven welke 

investeringen dit betreft en wat u verwacht dat de impact hiervan is?

15

Welke kansen heeft u aangegrepen tijdens de COVID-19-crisis? 28

Welke kansen ontstaan als gevolg van deze crisis? 29

Welke belemmeringen ziet u om deze te benutten? 25

Wat heeft u nodig om deze op te pakken? 24

Welke rol kan de overheid nemen om slagingskansen te vergroten? 26

Met welk scenario voor de komende drie maanden houdt u rekening? 29

Met welk scenario voor de komende zes tot twaalf maanden houdt u 

rekening?

29

Verwacht u in liquiditeitsproblemen te komen? 27

Wanneer verwacht u in liquiditeitsproblemen te komen? 15

Kunt u aangeven wanneer u verwacht weer terug te zijn op niveau omzet van 

voor COVID-19?

21
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Vraag Aantal respondenten

De kans dat uw bedrijf gaat overnemen: 27

De kans dat uw bedrijf wordt overgenomen: 27

De kans dat uw bedrijf ermee stopt: 27

Welke kansen ziet u nadat de COVID-19-crisis is afgelopen? 25

Welke belemmeringen ziet u om deze te benutten? 23

Wat heeft u nodig om deze op te pakken? 22

Welke rol kan de overheid nemen om slagingskansen te vergroten? 24
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Vervolgênquete

Vraag Aantal respondenten

Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de NOW regeling (Noodmaatregel 

Overbrugging Werkgelegenheid – compensatie loonkosten)?

16

Waarom niet? 11

Waarom valt uw bedrijf buiten de bestaande regeling? 8

Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de TOGS regeling (Tegemoetkoming 

Schade COVID-19 – eenmalig 4.000 euro)? 

16

Waarom niet? 10

Waarom valt uw bedrijf buiten de bestaande regeling? 4

Gaat uw bedrijf gebruik maken of heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de COL 

regeling (CoronaOverbruggingsLening)?

11

Waarom niet? 7

Waarom valt uw bedrijf buiten de bestaande regeling? 0

Gaat uw bedrijf gebruik maken of heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van de TOPSS 

regeling (Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start-

en Scaleups)?

11

Waarom niet? 8

Waarom valt uw bedrijf buiten de bestaande regeling? 3
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