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Autodelen voor bedrijven

Autodelen hoeft niet noodzakelijk de volledige 
wagenvloot van een bedrijf vervangen; het kan 
gebruikt worden als een flexibele manier om de 
wagenvloot aan te vullen. Gebruik maken van het 
openbaar vervoer voor een deel van het traject 
wordt zo ook aantrekkelijker voor bedrijven.
Door bedrijfswagens te vervangen door auto-
deelwagens komen er parkeerplaatsen vrij op 
het bedrijfsterrein, die dan beter kunnen worden 
aangewend, bijvoorbeeld als parkeerplaatsen voor 
bezoekers.
In Duitsland zijn ongeveer 23% van de autodelers 
businessklanten.
Bedrijven zijn als klant voordelig voor autodeel-
aanbieders omdat bedrijven de wagens meestal 
gebruiken op andere tijdstippen dan de individuele 
klanten. Bedrijven gebruiken de wagens overdag 
op werkdagen terwijl individuele klanten vooral 
een auto nodig hebben tijdens avonden en week-
ends. Dit wil zeggen dat private en bedrijfsklanten 
complementair zijn. Op deze manier worden de 
auto’s optimaal gebruikt, door een ideale combi-
natie van private en bedrijfsgebruikers. Voor de 
bevolking betekent dit dat er meer automobiliteit 
kan worden bereikt met minder wagens en met 
minder ruimte voor parkeerplaatsen.

Mobility Switzerland, de dienst op maat van 
bedrijfsklanten

Mobility Switzerland heeft zijn product voor 
bedrijfsklanten aangepast met als resultaat 4 
verschillende pakketten, gebaseerd op de mobili-
teitsnoden van de klant.
• Mobility Basis is het standaard autodeelpakket 

met speciale tarieven voor bedrijfsklanten
• Mobility Plus bouwt verder op het basispakket, 

met bijkomende diensten die de mogelijkheid 
geeft aan bedrijfsklanten om een permanente 
reservatie te bewaren van één of meerdere 
wagens gedurende minimum 32 uren per week. 
Tijdens de afgesproken, gereserveerde tijd-
spannes zijn de wagens enkel beschikbaar voor 
het personeel van de bedrijfsklant. In sommige 
situaties worden er nieuwe standplaatsen ge-
opend dichtbij een bedrijfsklant. Er zijn kortin-
gen op de tarieven.

• verder bouwend op het vorige pakket worden 
bij Mobility Master de wagens gestationeerd 
op de locatie van het bedrijf zelf. Bij dit pakket 
is een contract van minstens � jaar met een 
vooraf afgesproken bezettingsgraad van de 
wagen(s) een noodzaak.

Autodelen is niet alleen een interessante en kostenbesparende manier voor private gebruikers 
om toch een auto te kunnen gebruiken wanneer nodig, ook bedrijven kunnen er van profiteren. 
Autodelen kan instaan voor de nood aan wagens voor bedrijven, organisaties en verenigingen op 
verschillende manieren.

• Autodeelwagens kunnen één of meerdere onderbezette poolwagens van het bedrijf vervan-
gen. Dit is goedkoper voor een bedrijf dan eigen wagens te onderhouden en elimineert de 
noodzaak aan personeel daarvoor.

• Voor dienstverplaatsingen heeft een bedrijf dienstwagens of wordt er soms gebruik gemaakt 
van de privéwagens van het personeel. Op momenten waarbij er veel auto’s nodig zijn, kun-
nen autodeelwagens de tekorten opvullen.

• Er zijn speciale wagens beschikbaar via autodelen. Zo kunnen bijvoorbeeld goederen ver-
voerd worden met een kleine bestelwagen terwijl de personenwagens aangewend worden 
voor de gewone dienstverplaatsingen. 

• In sommige gebieden hebben bedrijfsklanten het moeilijk om parkeerplaats te vinden voor 
hun bedrijfswagens ( of voor de privéwagens van het personeel, gebruikt voor dienstver-
plaatsingen). Autodeelwagens zijn beschikbaar op gereserveerde parkeerplaatsen, dichtbij 
het bedrijf.
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• Het topaanbod voor bedrijfsklanten is Mobility 
Exclusive. Bovenop alle diensten van de Mo-
biliteit Master, kan de klant drie bijkomende 
wagens bestellen in andere kleuren dan de 
standaardkleuren van Mobility – inclusief het 
logo van de bedrijfsklant op de wagen. Als er 
toch nog extra wagens nodig zijn, kunnen ze 
wagens reserveren aan de tarieven van Mobility 
Plus.

Bij de eerste drie pakketten zijn de wagens ook 
beschikbaar voor andere autodelers tijdens de 
niet-gereserveerde tijden (meestal ’s avonds en in 
het weekend). De wagens van Mobility Exclusive 
worden enkel gebruikt door die klant.

De wagens worden onderhouden door het perso-
neel van Mobility zoals bij een ‘all inclusive’ pakket 
en men reserveert via het reservatiesysteem 
van Mobility. De ritten worden gemeten op basis 
van het aantal kilometers – dit laat een volledige 
transparantie toe – en worden direct gefactureerd 
naar de individuele departementen of projecten, 
naargelang de wensen van de klant.
2.�00 bedrijven met meer dan 9.000 toegangs-
kaarten zijn klant bij het Zwitserse Mobility (eind 
2008)

Concept autodelen voor bedrijven van de 
Duitse spoorwegen

De dochteronderneming van de Duitse spoorwe-
gen, DB Rent GmbH, speelt verschillende rollen. 
Het is een autodeelaanbieder die verschillende 
Duitse autodeelaanbieders heeft samengebracht 

onder één paraplu met één DB autodeeltarief 
en een standaardtechnologie. DB Rent GmbH 
stelt deelwagens ter beschikking in verschillende 
Duitse steden en bij alle grote treinstations. DB 
Rent GmbH is ook een grote vlootaanbieder in 
Duitsland en beheert, samen met anderen, alle 
bedrijfswagens van de Duitse spoorwegen en haar 
dochterondernemingen.
Dit laat toe om de twee takken te verbinden in 
zoverre de fysische omstandigheden en patronen 
van gebruik van bedrijfswagens dit toelaten. Een 
voorbeeld van het Keulense district Deutz illu-
streert dit. Twintig bedrijfswagens van DB Ser-
vices GmbH en DB Project Construction GmbH, 
dochterondernemingen van de Duitse spoorwe-
gen, waren daar gestationeerd. Onder het beheer 
van de autodeelaanbieder DB Rent GmbH, werden 
nieuwe wagens met de technologie van autodelen 
gestationeerd, die nu tijdens diensturen kun-
nen gebruikt worden als een poolwagen van het 
bedrijf door beide dochterondernemingen. Van-
daag, door efficiënt gebruik van de wagens, wordt 
slechts de helft van de originele vloot aangewend 
om te voldoen aan de noden. Daarenboven kun-
nen de auto’s gebruikt worden door andere auto-
delers wanneer deze niet gereserveerd zijn voor 
intern gebruik.
De autodeeldienst DB Car-sharing van de Duitse 
spoorwegen is vooral gericht op businessreizigers 
die zich verschillende keren per maand voorna-
melijk met de trein verplaatsen in Duitsland. Het 
grootste deel van het traject wordt afgelegd met 
de trein en de laatste kilometers worden gereden 
met de deelwagen aan het laatste treinstation.
Als nationale business autodeelaanbieder heeft DB 

Fig. �.Autodelen voor bedrijven in Zwitserland (Bron: PHOTOPRESS/ 
Mobility CarSharing Zwitserland)

Fig. 2. De auto’s aan de standplaats van DB Rent aan het treinstation van 
Keulen-Deutz zijn beschikbaar voor de werknemers van de Duitse spoor-
wegen en voor private autodelers (Bron: DB Rent GmbH)
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Rent GmbH een voordeel op de kleinere regionale 
aanbieders. Hij kan onderhandelen met grote be-
drijven met verschillende vestigingen in het land 
op een manier dat kleinere aanbieders dat niet 
kunnen (of maar tot een bepaalde graad). DB Rent 
GmbH kunnen hun eigen wagens of die van hun 
partners aanbieden, op veel verschillende locaties 
over het hele land, waar grote bedrijven geves-
tigd zijn. Zo heeft de bedrijfsklant dus slechts � 
autodeelaanbieder die in staat is om een stan-
daardkwaliteit van de dienstverlening te bieden op 
verschillende locaties. Veel grote bedrijven hebben 
ook een grote waardering voor andere bedrijven 
en beschouwen ze zo als hun gelijken. Gedecen-
traliseerde autodeelaanbieders kunnen maar heel 
moeilijk dezelfde kwaliteit aanbieden. Dit is ook de 
reden waarom deze kleinere autodeelaanbieders 
het moeilijk hebben om grote bedrijven aan te 
trekken als bedrijfsklanten.

Voorbeeld: Enervision GmbH als een be-
drijfsklant (Aachen, Duitsland)

Enervision GmbH is een klein ingenieursbedrijf 
in Aachen dat onder andere energie-effi ciënte 
strategieën ontwikkelt en innovatieve energie-
technologieën inplant in bedrijven. Ze beroepen 
vaak op autodelen voor hun dienstverplaatsin-
gen; heel uitzonderlijk wordt de privéwagen van 
de bedrijfsleider aangewend als bedrijfswagen. 
De tien gerechtigde chauffeurs van het bedrijf 
genereren maandelijks van een paar honderd tot 
meer dan duizend euro door het autodelen. Dit is 
evenwel goedkoper – of toch zeker niet duurder 
– dan de kilometervergoedingen die de werkgever 
zou moeten betalen aan het personeel voor alle 
dienstverplaatsingen.

Volgens de respons waardeert het bedrijf de fl exi-
biliteit van autodelen en heeft het tot op vandaag 
altijd een auto ter beschikking gehad wanneer er 
één nodig was. Een aantal medewerkers doen nu 
zelfs aan autodelen voor hun persoonlijke ver-
plaatsingen.

Voorbeeld: Avancar Barcelona

De Spaanse autodeelaanbieder Avancar biedt de 
mogelijkheid om te autodelen aan in de Catalaan-
se stad Barcelona en drie naburige steden, waarbij 
ongeveer �/5 van de klanten businessklanten zijn. 
Businessklanten hebben veel medewerkers die 
toegang hebben tot de deelwagens, waardoor 
Avancar een nagenoeg gelijke verhouding heeft 
bereikt tussen private en bedrijfsgerelateerde 
chauffeurs.
Avancar kreeg in Barcelona veel nieuwe klanten 
bij door het verspreiden van een folder, speciaal 
gericht naar businessklanten. Met deze nieuwe 
businessklanten is men er ook in geslaagd om een 
evenwicht te creëren in het gebruik van de wa-
gens overdag en ’s avonds, alsook tussen weekda-
gen en het weekend.

Referenties zijn belangrijk

Bedrijven kunnen soms een beetje conservatief 
zijn in hun denken en dan kan het helpen om in 
een folder een referentie te plaatsen gericht naar 
andere bedrijven (met hun goedkeuring, natuur-
lijk). Zo ondervinden de potentiële klanten dat het 
systeem, waarover ze nadenken, andere bedrijven 
heeft tevreden gesteld.

Fig. 4. Een deel van de folder van Avancar voor bedrijfsklanten , 
Barcelona (Bron: Catalunya Carsharing SA)

Fig. 3. Werknemers van Enervision zijn zeer tevreden met het autodelen 
voor bedrijven (Bron: cambio Aachen)
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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.

Gesponsord door:

Weiterführende Informationen:

Homepage der Mobility Genossenschaft: http://www.mobility.ch (in Englisch, Deutsch und Französisch)

Meer informatie

Mobility Cooperative: http://www.mobility.ch (in English, German and French)

momo Projectcoördinatie

Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen
Tel.:  +49 (0) 42� 36� �74 85, 
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
momo@umwelt.bremen.de 
www.momo-cs.eu

België
 Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
for Public Transport
www.uitp.org

Auteur
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover

willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

Tsjechië
 Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Finland
 Motiva
www.motiva.fi 

Duitsland

Der Senator für Umwelt, 
Bau, Verkehr und Europa
http://bauumwelt.bremen.de

orange = Folie oracal 751: pastellorange (35)  —  HKS 6 N  —  4c: 49 magenta, 91 yellow
blau = Folie oracal 551: verkehrsblau (57)  —  HKS 42 N  —  4c: 100 cyan, 60 magenta

Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Griekenland
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Ierland

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italië

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


