Monitor Autodelen 2014
Autodelen is een bekend verschijnsel in Nederland. Het maakt deel uit van de deeleconomie die
momenteel een grote vlucht neemt. Maar is het echt zo populair? Hoeveel mensen doen eigenlijk aan
autodelen? Wat beweegt hen? TNS NIPO deed uitgebreid onderzoek. Dit zijn de highlights.

Heeft weleens gehoord over autodelen
Staat positief tegenover autodelen
Kent anderen die aan autodelen doen
Het past bij mij
Algemeen publiek: N=354
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Barrières:
waarom nog niet autodelen?

40%
Ik heb nog een eigen auto

23%
19%

1%
Huidige autodeler

Potentiële autodeler

Autodelers gebruiken het OV en de fiets voor de
meest voorkomende verplaaatsingen. De deelauto
wordt vooral gebruikt voor:

Het is er nog niet van gekomen

16%
Ik weet er niet genoeg vanaf

Triggers:
wanneer wel autodelen?
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46%

Bezoek familie / vrienden

Als auto te duur wordt

26%
Als auto kapot gaat

14%
Dagje uit / recreatieve activiteit

13%
Wanneer elders een baan
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Profiel van de autodeler
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Waarom autodelen?
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N = 258

Potentiele autodeler
N = 241

Algemeen publiek
N = 354






Geen kosten autobezit
Geen behoefte eigen auto
Geen rompslomp
Beter voor het milieu

50% van de autodelers heeft geen eigen auto. 50% van de
autodelers heeft 1 of meer auto’s in het huishouden.

Algemeen
publiek

Autodeler
78%

Woont in stedelijk gebied

47%

62%

Is hoogopgeleid

27%

49%

Leeftijd 25 – 44 jaar

27%

25%

Gezin met kleine kinderen

18%

65%

Heeft een OV abonnement

35%

Is autodelen besmettelijk?

6% van het algemeen publiek kent een andere autodeler
35% van de potentiële autodelers kent een andere autodeler
78% van de autodelers kent een andere autodeler

Onderzoeksverantwoording:
De monitor autodelen is een jaarlijks terugkerend surveyonderzoek dat inzicht geeft in de ontwikkelingen van het imago, het
gebruik en het aanbod van deelauto’s in Nederland. Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd onder het panel van TNS
NIPO. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 853 respondenten, die als volgt over de 3 hoofdgroepen zijn verdeeld:
Autodelers: n = 258 Potentiële autodelers: n = 241 Algemeen publiek: n = 354 Het veldwerk van het hoofdonderzoek heeft
plaatsgevonden van 22 mei t/m 7 juli. Het complete rapport is te bestellen op www.tns-nipo.com/autodelen
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