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Creëren van win-winsituaties via  
samenwerking met openbaar vervoeraanbieders

Mogelijke pakketvoordelen voor een geza-
menlijk aanbod

De voordelen, afkomstig van de samenwerking 
tussen de twee aanbieders, verschillen van stad 
tot stad voor de openbaar vervoergebruikers en 
autodelers. De samenwerking wordt onderhandeld 
tussen alle partners en weerspiegelt lokale voor-
waarden. Hieronder staan een aantal voorbeelden 
van pakketvoordelen, als resultaat van zo’n samen-
werking.

Pakketprijzen

De meest voorkomende vorm van gezamenlijk 
aanbod is een korting op de autodeeltarieven voor 
regelmatige openbaar vervoergebruikers. Meestal 
zijn deze gelinkt aan het bezit van een maan-

delijks of jaarlijks openbaar vervoerabonne-
ment.
• In Keulen (Duitsland) beloont de autodeelaan-

bieder cambio die mensen, die in het bezit zijn 
van een abonnement, met grote kortingen op de 
autodeeltarieven. Er is geen inschrijvingstarief 
(een besparing van € 30), een korting van € 5 
op het maandtarief, de uurprijs begint bij € 1,40 
voor de laagste wagenklasse ( in vergelijking 
met de normale € 1,90) en 23 cent per kilometer 
voor de laagste wagenklasse ( in vergelijking 
met de normale 30 cent).

• Openbaar vervoergebruikers met een jaarlijks 
of een zesmaandelijks abonnement betalen bij 
Stadtmobil Rhein-Neckar (Mannheim, Heidelberg 
en Ludwigshafen, Duitsland) slechts de helft van 
het normale inschrijvingsgeld en de helft van de 
financieringsbijdrage.

• De Finse autodeelaanbieder City Car Club werkt 
samen met de 2 openbaar vervoeraanbie-
ders van Helsinki. Abonnees van Helsinky City 
Transport (HKL) kunnen zich gratis inschrijven 
(een besparing van € 59) en betalen slechts € 2 
per maand in plaats van € 9,90. Abonnees van 
Helsinki Metropolitan Council (YTV) (een abon-
nement van minstens 30 dagen) krijgen een 
kortingsbon van € 150, vrij te gebruiken voor 
gelijk welke kost bij City Car Club. De openbaar 
vervoersautoriteiten en de autodeelaanbieders 
financieren elk de helft van de korting op de 
autodeeldiensten. Het aantal autodeelgebruikers 

Veel klantenbevragingen hebben aangetoond dat openbaar vervoergebruikers meer aangetrokken 
zijn tot autodelen dan diehard autogebruikers. Het is dus logisch dat autodeelaanbieders zouden 
samenwerken met lokale of regionale openbaar vervoerorganisaties en dat ze pakketvoordelen 
aanbieden aan het publiek.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat beide partners er uiteindelijk baat bij heb-
ben. Dankzij een gezamenlijk aanbod hebben openbaar vervoeraanbieders een nieuw instrument 
om klanten te behouden en om de loyaliteit van de klanten in stand te houden. Gecombineerde 
producten die verbonden zijn met maandelijkse of jaarlijkse openbaar vervoerabonnementen sti-
muleren occasionele openbaar vervoergebruikers om om te schakelen naar producten met hogere 
waarde. De openbaar vervoeraanbieders genieten mee van het frisse, vernieuwende imago van 
autodelen. Omgekeerd genieten autodeelaanbieders  van het uitgebreide klantenaantal van het 
openbaar vervoer en hun uitgebreide promotiekanalen. Autodelen kan continu worden gepromoot 
met hun hulp. Actieve samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen gelijken, is 
voordelig voor beide partners en leidt tot een win-winsituatie.

Fig. �: voordelen voor openbaar vervoeraanbieders van de samenwerking met Au-
todelen (Bron: André Neiß, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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in Helsinki steeg beduidend dankzij deze samen-
werking.

• Mobility Switzerland biedt momenteel 15 combo 
pakketten, samengesteld via samenwerking met 
lokale en regionale openbaar vervoersaanbie-
ders en het Zwitserse Nationale Spoor (SBB). Zo 
hebben abonnees van deze operatoren (normaal 
met een nominale bijdrage) toegang tot autode-
len in heel Zwitserland. Het standaard jaarlijkse 
deelnemingstarief is ook afgeschaft. De eerste 
van deze samenwerkingsverbanden – met de 
openbaar vervoeraanbieder van de stad Zurich, 
en vervolgens de hele regio van Zurich – kende 
een ongelooflijke succes, en droeg bij tot de 
sterke groei van het ledenaantal van Mobility. 
Omdat het openbaar vervoer veel respect krijgt 
van het publiek, werd de boodschap zo gecom-
municeerd dat men met zo’n combo pakket vol-
ledig kan voldoen aan de dagelijkse transportbe-
hoeftes van de klanten (in de veronderstelling, 
uiteraard, dat korte afstanden worden gedaan 
met niet-gemotoriseerde modi zoals stappen en 
fietsen).

 Eén van de belangrijkste partners van de 
Zwitserse  autodeelaanbieder is het Zwitsers 
Spoor (SBB). SBB’s hoofd van het regionale 
transport schat dat het stijgend passagiersvo-
lume, teweeggebracht door het aanbieden van 
de combinatie trein-autodelen, een winst heeft 
gecreëerd van meer dan 43 miljoen Zwitserse 
Franks voor het Zwitsers Spoor in 2008.

De omgekeerde situatie, voordelige voorwaarden 
op het openbaar vervoer voor autodeelklanten 
komt veel minder vaak voor.
Gezamenlijke mobiliteitspakketten, waarin an-
dere vervoersdiensten zijn geïntegreerd met open-
baar vervoer en autodelen – waarbij houders van 
een geïntegreerde “MobilCard” voordelen worden 
aangeboden door alle betrokken partners – worden 
gerapporteerd in een andere factsheet (nr. 2).

Gezamenlijke acties

Openbaar vervoeraanbieders hebben een centraal 
gelegen klantendienst in de meeste steden, waar 
de klanten hun maandelijkse of jaarlijkse abonne-
menten kunnen kopen en waar ze advies en infor-
matie kunnen vragen. In sommige steden geven 
die klantencentra advies over autodelen en kunnen 
ze zich inschrijven als autodeler. Dit wordt bijvoor-
beeld gedaan in de klantendienst van Üstra in Ha-
nover. Zo vermijdt men dat de autodeelaanbieder 
een eigen klantencentrum moeten oprichten; in 
plaats daarvan kunnen ze gebruik maken van de 

bestaande infrastructuur van de openbaar vervoer-
aanbieders voor een redelijke vergoeding.

Andere gezamenlijke marketingactiviteiten

In vele gevallen worden gezamenlijke promotie-
campagnes overeengekomen met de partners
• Trams rijden rond met opvallende advertenties 

in steden (bv. Milaan)
• Affiches en brochures in het openbaar vervoer 

belichten speciale autodeelaanbiedingen en 
nieuwe projecten (bv. Lissabon)

• Openbaar vervoeroperatoren informeren hun 
klanten over lokale nieuwtjes over autodelen 
en aanbiedingen in hun nieuwsbrieven op een 
regelmatige basis

• Openbaar vervoeroperatoren informeren hun 
klanten in exclusieve e-mailpromoties over de 
nieuwe samenwerking met de autodeelaanbieder 
of over nieuwe autodeelprojecten.

Informatie over autodelen aan openbaar 
vervoerhaltes en dienstregelingen

Openbaar vervoeroperatoren kunnen ook informa-
tie over autodelen verspreiden via hun normale in-
formatiekanalen.
• Details over auto-

deeldiensten en 
standplaatsen in de 
stedelijke omgeving 
zijn terug te vinden 
op gedrukte dienst-
regelingen.

• Mensen worden 
bewust gemaakt van 
dichtbij gelegen au-
todeelstandplaatsen 
via informatie aan 
openbaar vervoerhal-
tes.

• Autodeeelstandplaat-
sen worden aan-
gestipt op de we-
genkaarten van het 
openbaar vervoer.

Parkeerplaatsen voor autodelers op het ei-
gendom van de openbaar vervoeraanbieder

Openbaar vervoeraanbieders hebben eigendom-
men over de hele stedelijke omgeving om voertui-
gen te parkeren en te onderhouden of waar het 
personeel hun pauzes kunnen doorbrengen. Als 

Fig.2: de autodeelaanbieder in Lissabon 
promoot een nieuw speciaal aanbod 
met affiches in de stadsbussen (Bron: 
carristur)
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deze locaties veel autodelers in de buurt hebben, 
is er de mogelijkheid om, in het kader van de sa-
menwerking, daar autodeelauto’s te plaatsen. Dit 
is zeker voordelig in die Europese landen, waar au-
todeelstandplaatsen nog niet zijn toegelaten op de 
publieke ruimte (zie factsheet nr. 6)

Autodelen is georganiseerd door dochter-
maatschappijen van de openbaar vervoer-
aanbieder

De samenwerking tussen openbaar vervoer- en au-
todeelaanbieders gaat in sommige Europese landen 
zo ver dat gemeenschappelijke bedrijven worden 
opgericht, die de de autodeeldienst beheren. Voor-
beelden daarvan vinden we terug in de verschillen-
de regionale onderverdelingen van cambio België 
of de nieuwe autodeeldienst in Lissabon, die is op-
gericht als een dochtermaatschappij van de open-
baar vervoeraanbieder Carris.
Soms wordt de autodeeldienst georganiseerd door 
de openbaar vervoeraanbieder zelf. Dat vindt men 
terug in Bologna, Italië, waar de lokale openbaar 
vervoeraanbieder atc Transporti Publici Bologna 
de autodeeldienst CARATC verstrekt, en in Rome, 
waar de openbaar vervoeraanbieder Atac S. P. A. 
de autodeeldienst Roma organiseert samen met de 
lokale administratie, of de Duitse spoorwegen en 
diens dochtermaatschappij DB Rent GmbH samen 
het kader rond het merk DB Carsharing creëren, 
en heeft eigen autodeelwagens in enkele steden in 
Duitsland en in sommige belangrijke treinstations.

Voorbeeld: Samenwerking tussen de Brus-
selse openbaar vervoeraanbieder (STIB/
MIVB) en cambio Brussel

Om deze fact sheet af te sluiten, willen we één 
samenwerking, die tussen de Brusselse openbaar 
vervoeraanbieder STIB/MIVB en de Brusselse au-
todeelaanbieder cambio Brussel in de verf zetten, 
omdat het de combinatie tussen de verschillende 
aanbiedingen hierboven beschreven, goed weer-
geeft.
De Brusselse openbaar vervoeraanbieder be-
schouwt de samenwerking met andere transpor-

taanbieders zeker niet als een lege doos; inte-
gendeel, zij werken actief mee aan de dagelijkse 
activiteiten. Dit kan men zien aan het feit dat de 
MIVB een eigen ‘Intermodaliteit’ departement 
heeft, waar diensthoofd Didier Dumont ook de 
voorzitter is van het UITP Autodelen platform.
Op vraag van de Brusselse regio, werkte de MIVB 
mee aan de ontwikkeling van cambio Brussel, en 
heeft 49.5% van de aandelen in handen. De sa-
menwerking tussen het openbaar vervoer en de 
autodeelaanbieder, in combinatie met de politieke 
steun van de lokale autoriteiten is een echte sleu-
telfactor voor het succes van autodelen in Brussel.
Dit alles resulteert erin dat de autodeelstandplaat-
sen zijn uitgebreid in nauwe samenwerking met het 
openbaar vervoernetwerk en dat de standplaatsen 
heel zichtbaar zijn op de kaarten van het openbaar 
vervoer. MIVB en cambio hebben samen een pu-
bliek communicatieplan uitgewerkt over de comple-
mentaire diensten die beide aanbieden. Ze werken 
samen in een gezamenlijk marketingcomité, waar-
bij cambio geniet van de ervaring en kunde van de 
MIVB inzake commerciële marketing en reclame. 
Het concept van autodelen van cambio werd volle-
dig geïntegreerd in de productcommunicatie van de 
openbaar vervoeraanbieder. Deze samenwerking 
evolueerde naar een naadloze dagelijks samenwer-
king, en dit wordt gerefl ecteerd in het stijgend aan-
tal autodelers in de Belgische hoofdstad.
Hoewel we ons hebben geconcentreerd op het 
hoofdstedelijk gewest, moeten de andere regio’s 
ook zeker vermeld worden. Ook daar werken open-
baar vervoeraanbieders en de autodeeldiensten 
heel goed samen: de Vlaamse openbaar vervoer-
dienst De Lijn met cambio Vlaanderen en de TEC 
met cambio Wallonië. In beide regio’s omvat de sa-
menwerking gedeelde tariefstructuren en promotie. 
Ook zijn ze beide aandeelhouder.

Fig. 3: gemeenschappelijke 
campagne van de MIVB en 
cambio Brussel (Bron: cambio 
België)
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IEE disclaimer:

De enige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze factsheet ligt bij de 
auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese gemeen-
schap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van 
enige inhoudelijke informatie.
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