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Smart Mobility is een breed begrip en gaat over (innovatieve) 
vervoersvormen die ons helpen om de belangrijke uitdagingen 
op het gebied van mobiliteit te realiseren. Hoe gaan we slim 
om met de toenemende drukte op onze wegen? 

Dit grootschalige landelijk onderzoek is in 2022 voor het 
tweede keer gehouden, met opnieuw een indrukwekkende 
respons (n=6.400).

Bij mobiliteit van personen gaat het bijvoorbeeld om andere 
vormen van (auto-)mobiliteit, deelmobiliteit, innovaties in het 
OV, maar ook anders werken (bijvoorbeeld thuiswerken) en 
slimmer benutten van de bestaande infrastructuur. 

In deze publicatie wordt ingezoomd op de ontwikkelingen rond 
mobiliteit en smart mobility met aandacht voor de behoeften, 
verwachtingen, afwegingen en barrières rond deelmobiliteit, 
en bekendheid en houding t.a.v. MaaS. Daarnaast heeft COVID 
Nederland 2 jaar in de greep gehad. Een periode waarin men 
meer moest thuiswerken. Welke gevolgen zien we op mobiliteit 
en toekomstig gedrag? 

Woord vooraf: een korte inleiding bij de basisrapportage

Copyright 2022 Newcom Research & Consultancy B.V.
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1. Over dit onderzoek en deze publicatie



Titelstijl van model bewerken

Onderzoeksvragen in dit rapport
Het  grootste onderzoek op 

het gebied van Smart Mobility
in Nederland

In februari 2022 heeft Newcom Nederlanders van 
18 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen 
aan het tweede Nationale Smart Mobility Monitor 
onderzoek. Via een online vragenlijst kon men 

deelnemen aan het onderzoek. 

De totale steekproef van 6.400 respondenten 
vormt een representatieve afspiegeling van de 
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

§ Wat zijn de algemene trends rond mobiliteit 
en smart mobility in de afgelopen twee jaar 
(gedrag, bekendheid)?

§ Wat zijn de verwachtingen, behoeften en 
barrières voor deelmobiliteit?

§ Wat is de potentiële invloed van het 
groeiende thuiswerken op het woonwerk 
verkeer? 

§ Wat is de invloed van COVID op het gebruik 
van vervoermiddelen nu en in de nabije 
toekomst?



Belangrijkste bevindingen uit vorige monitor (2020)

6

De bekendheid van 
Mobility as a Service is (nog) 

beperkt en verschilt naar 
regio.

1 op de 4 autoforensen is    
te verleiden om op een 

alternatieve manier naar het 
werk te reizen.

Onbekendheid en het 
ontbreken van aanbod zijn 
belangrijke barrières om 

deelmobiliteit te gebruiken.

25%

1. 2. 3. 



Afgelopen periode uit de media: 
“Het mobiliteitslandschap wordt steeds flexibeler en duurzamer”  
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Onderzoek Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2021): 
“Aanbod en gebruik deelmobiliteit neemt toe in Nederland”
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Meting 2022

Deze 1-meting is in februari dit jaar door Newcom 
afgerond. De eerste meting vond plaats in februari 
2020. 

De grootschaligheid van het onderzoek (n=6.400 
respondenten) maakt het mogelijk om uitsplitsingen 
te maken naar regio, concessiegebied of andere 
demografische kenmerken. 

Heeft u interesse of vragen dan staan de uitvoerende 
onderzoekers u graag te woord op 088 – 7704 600 of 
op service@newcom.nl.

De resultaten in dit basisrapport zijn onderdeel van de Nationale 
Smart Mobility Monitor

Nationale Smart Mobility Monitor
Bekendheid – gebruik – barrières - kansen

Trends mobiliteit 
(gebruik)

Mobility as a Service

Verdieping op 
woonwerk en 
thuiswerken

Woonwerk en 
thuiswerken

Deelmobiliteit

Verdieping op 
deelmobiliteit en 

Mobility as a Service

Inzoomen op 
concessies

Inzoomen op 
reizigersprofielen

Basis-
rapport

Verdiepend 
rapport

Uitgebreid: 
dashboard

mailto:service@newcom.nl


2.1. Woonwerkverkeer & thuiswerken
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1. Ruim 1.9 miljoen werkende 
forenzen gaan structureel ander 
reisgedrag blijven vertonen. Zij 
willen meerdere dagen thuis 

blijven werken. 



Thuiswerken is ‘in’… 
en blijft ‘in’ voor driekwart die nu ook thuis werkt.

12Basis: Werkzaam n= 3.494
Vraag: Werkt u sinds de coronacrisis (vaker) vanuit huis?

54% werkt (deels) thuis

77% van alle werkenden die nu 
thuiswerken wil in de toekomst 

(deels) thuiswerken

22%

55%

22%

Zodra het kan, ga ik weer
naar mijn werk toe.

Thuiswerken vind ik maar
niks

Ik ga proberen om 1 tot 2
dagen vanuit huis te blijven
werken als mijn werkgever

daar open voor staat

Ik wil in de toekomst blijvend
mijn werksituatie veranderen

en zoveel mogelijk thuis
blijven werken

Thuiswerken nu en in de toekomst 
(selectie: werkt nu (deels) thuis)

Ja, volledig vanuit 
huis; 24%

Ja, ik werk deels 
thuis en deels ga ik 

naar werk; 30%

Nee, ik ga nog 
steeds naar mijn 

werk toe; 46%

Thuiswerken nu



Met name treinforensen werken thuis sinds de coronacrisis.
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22%

39%
30%32%

40%
34%

46%

21%

36%

Auto Trein Bus/tram/metro

Thuiswerken in de coronacrisis en meest gebruikte vervoermiddel om te forensen

Ja, volledig vanuit huis Ja, ik werk deels thuis en deels ga ik naar werk Nee, ik ga nog steeds naar mijn werk toe

Basis: Forensen en hun meest gebruikte vervoermiddel om naar het werk te gaan.
Vraag: Werkt u sinds de coronacrisis (vaker) vanuit huis?



De autoforens zal het minst vaak (volledig) thuis willen blijven 
werken.

Autoforens Treinforens BTM forens

Wil in de toekomst 1 of 2 dagen thuis 
blijven werken

Wil in de toekomst zoveel mogelijk 
thuis blijven werken

32%

9%

48% 32%

19% 17%

41% van de 
autoforensen wil 

(deels) thuis blijven 
werken

67% van de 
treinforensen wil 

(deels) thuis blijven 
werken

49% van de BTM 
forensen wil (deels) 
thuis blijven werken

Basis: Alle forensen en hun meest gebruikte vervoermiddel om naar het werk te gaan.
BTM= Bus, Tram, Metro 

14



Circa 370.000 forensen, die het meest met de auto naar hun werk 
reizen, zouden zoveel mogelijk thuis willen blijven werken.
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Aantal forensen dat nu 
(deels) thuis werkt 

Autoforens: 
2.160.000

Treinforens: 
230.000

BTM forens: 
190.000

Ik ga proberen om 1 tot 2 dagen 
vanuit huis te blijven werken als mijn 
werkgever daar open voor staat

Ik wil in de toekomst blijvend mijn 
werksituatie veranderen en zoveel 
mogelijk thuis blijven werken

1.270.000

370.000

140.000 90.000

60.000 50.000

Basis: Forensen en hun meest gebruikte vervoermiddel om naar het werk te gaan. Aantallen zijn geëxtrapoleerd op basis van 7.400.000 forensen van 18 jaar of 
ouder. 



2.2. Trends op het gebied van deelmobiliteit
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2. Deelmobiliteit is veel bekender 
geworden in afgelopen 2 jaar.



2020 2022 +/- (#)

7.457.000 10.207.000 +2.750.000

8.864.000 11.564.000 +2.700.000

Niet gemeten in 2020 10.449.000

De bekendheid van deelmobiliteit is toegenomen.

18

Bekendheid vormen deelmobiliteit

Basis: Totale steekproef. Aantallen voor 2022 zijn geëxtrapoleerd op basis van 14.290.868 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Aantallen voor 2020 zijn 
geëxtrapoleerd op basis van 14.070.340 Nederlanders van 18 jaar of ouder. * Deelscooter is alleen in 2022 uitgevraagd.

*

Deelscooter

Deelauto

Deelfiets
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3. Het gebruik van deelmobiliteit 
wint terrein. De gebruikscijfers zijn 

verdubbeld in 2 jaar tijd.



2020 2022 +/- (#)

704.000
gebruikers

1.435.000
gebruikers +731.000

563.000 
gebruikers

1.125.000
gebruikers +562.000

Niet gemeten in 2020
1.238.000
gebruikers

Het gebruik van deelmobiliteit is toegenomen.
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Gebruik vormen deelmobiliteit

Basis: Totale steekproef. Aantallen voor 2022 zijn geëxtrapoleerd op basis van 14.290.868 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Aantallen voor 2020 zijn 
geëxtrapoleerd op basis van 14.070.340 Nederlanders van 18 jaar of ouder. * Deelscooter is alleen in 2022 uitgevraagd.

*

Deelscooter

Deelauto

Deelfiets



Het gebruik van deelmobiliteit neemt vooral toe onder jongeren 
tot 35 jaar. 

21Basis: Totale steekproef
Deelscooter is alleen in 2022 voorgelegd.

18-24 jaar

25-34 jaar

55+

35-54 jaar

20222020 2022

Aandeel gebruikers deelmobiliteit naar leeftijdsgroep

14% 29%

23%12%

5%

1%

8%

2%

21%

2020

7%

9%

4%

2%

7%

17%

2%



De gebruiksintensiteit van de deelfiets is ten opzichte van 2020 
gestegen. De intensiteit van de deelauto is gedaald. 

22Basis: respondenten die gebruik maken van deelmobiliteit
* Deelscooter is alleen in 2022 voorgelegd.

36%

44%
49%

29%

(bijna) dagelijks/wekelijks enkele keren per jaar

Hoe vaak maakt u gebruik 
van een deelfiets? 

2020 2022

61%

25%

49%

28%

(bijna) dagelijks/wekelijks enkele keren per jaar

Hoe vaak maakt u gebruik 
van een deelauto? 

2020 2022

45%

28%

(bijna) dagelijks/wekelijks enkele keren per jaar

Hoe vaak maakt u gebruik 
van een deelscooter*? 

2022
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4. Barrières om deelmobiliteit te 
gebruiken gaan vooral om ‘geen 

behoefte aan’ en ook het ‘aanbod’ 
speelt een cruciale rol (niet 

beschikbaar in de omgeving).



De barrières voor deelmobiliteit schuilen vooral in het eigen bezit, het 
praktische aspect en aanbod. 

24Basis: Degenen die de vormen van deelmobiliteit kennen maar niet gebruiken.  

Deelscooter*DeelautoDeelfiets

1. Niet praktisch / geen 
behoefte aan (50%)

1. Ik gebruik altijd mijn 
eigen auto (44%)

1. Ik gebruik altijd mijn 
eigen fiets (51%) 

2. Niet beschikbaar in 
omgeving (23%)

2. Niet praktisch / geen 
behoefte aan (42%)

2. Niet praktisch / geen 
behoefte aan (42%)

3. Ben ik niet bekend mee 
(23%) 

3. Niet beschikbaar in 
omgeving (21%)

3. Niet beschikbaar in 
omgeving (28%)

4. Ander vervoer is 
goedkoper (10%)

4. Ben ik niet bekend mee 
(17%)

4. Ben ik niet bekend mee 
(12%)



De barrières voor de deelfiets blijven gerelateerd aan praktische zaken 
en beschikbaarheid. Bekendheid speelt minder een rol dan in 2020.
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Basis: Degenen die de deelfiets kennen maar niet gebruiken. 

41% 40%

21%

36%

13%

51%

42%

28%

12%
9%

Ik gebruik altijd mijn eigen
fiets

Niet praktisch voor mij / geen
behoefte aan

In mijn woonomgeving zijn
deelfietsen niet beschikbaar

Ben ik niet bekend mee Ik weet niet hoe ik hier
gebruik van kan maken

U gaf eerder aan geen gebruik te maken van een deelfiets. Wat is/zijn hiervan de 
reden(en)? - Top 5

2020 2022



De barrières voor de deelauto blijven gerelateerd aan praktische zaken 
en beschikbaarheid. Bekendheid speelt minder een rol dan in 2020.
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Basis: Degenen die de deelauto kennen maar niet gebruiken.  

40% 41%

19%

31%

9%

44% 42%

21%
17%

9%

Ik gebruik altijd mijn eigen
auto

Niet praktisch voor mij / geen
behoefte aan

In mijn woonomgeving zijn
deelauto's niet beschikbaar

Ben ik niet bekend mee Andere vervoermiddelen zijn
voor mij goedkoper

U gaf eerder aan geen gebruik te maken van een deelauto. Wat is/zijn hiervan de 
reden(en)? - Top 5

2020 2022



2.3. Trends op het gebied van MaaS
(Mobility as a Service)
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5. Het MaaS-concept wordt 
bekender, maar het concept 
wordt niet direct positiever 

ontvangen.



Intermezzo: uitwerking van het MaaS concept in het onderzoek

Het voorgelegde concept aan respondenten

De term Mobility as a Service (MaaS) is zoveel mogelijk vermeden in de vragenlijst, omdat dit begrip (veelal) 
onbekend is onder reizigers. Om de aantrekkelijkheid van het concept te meten is een beschrijving voorgelegd 
van een mobiliteitsconcept, gebaseerd op de uitgangspunten van MaaS.
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De bekendheid van het MaaS concept is gestegen; de houding en 
gebruiksintentie niet.

30

Bekendheid met concept
(aandeel gehoord, gezien of gelezen)

Houding t.a.v. concept 
(aandeel (zeer) positief) 

Gebruiksintentie concept
(aandeel kans gebruik (zeer) groot)

Basis: Totale steekproef. Aantallen voor 2022 zijn geëxtrapoleerd op basis van 14.290.868 Nederlanders van 18 jaar of ouder. 
Aantallen voor 2020 zijn geëxtrapoleerd op basis van 14.070.340 Nederlanders van 18 jaar of ouder.

2.533.000 

4.545.000 

2.121.000 

3.366.000 
3.894.000 

1.859.000 

2020 2022

Aantal inwoners van Nederland 18 plus

+ 833.000
- 651.000

- 262.000



Voor veel Nederlanders is MaaS nog een ver-van-hun-bed show. 
Ruim 80 procent heeft geen idee of het concept al bestaat.

31
Basis: Totale steekproef

14%

39%

48%

19%

34%

47%

Ja Nee Weet ik niet

Denkt u dat dit concept in Nederland al bestaat? 

2020 2022

42% van deze groep 
denkt dat het nog 
minstens 2 jaar gaat 
duren voordat een 
dergelijk concept 
gebruikt kan worden.

45% zegt geen idee te 
hebben.



3. Hoofdlijnen
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1. Ruim 1.9 miljoen werkende forenzen gaan structureel ander reisgedrag blijven 
vertonen. Zij willen meerdere dagen thuis blijven werken. 

2. Deelmobiliteit is veel bekender geworden in afgelopen 2 jaar.

3. Het gebruik van deelmobiliteit wint terrein. De gebruikscijfers zijn verdubbeld in 2 
jaar tijd.

4. Barrières om deelmobiliteit te gebruiken gaan vooral om ‘geen behoefte aan’ en ook 
het ‘aanbod’ speelt een cruciale rol (niet beschikbaar in de omgeving).

5. Het MaaS-concept wordt bekender, maar het concept wordt niet direct positiever 
ontvangen.

De hoofdlijnen van het basisrapport



Meer weten? De verdiepende rapport van Nationale Smart 
Mobility Monitor is beschikbaar

Nationale Smart Mobility Monitor
Bekendheid – gebruik – barrières - kansen

Trends mobiliteit 
(gebruik)

Mobility as a Service

Verdieping op 
woonwerk en 
thuiswerken

Woonwerk en 
thuiswerken

Deelmobiliteit

Verdieping op 
deelmobiliteit en 

Mobility as a Service

Inzoomen op 
concessies

Inzoomen op 
reizigersprofielen

Basis-
rapport

Verdiepend 
rapport

Uitgebreid: 
dashboard

In dit rapport gaan we dieper in op de 
profielen en de motivaties



Meer informatie? Neem contact met ons op! 
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drs. Neil van der Veer

www.newcom.nl |service@newcom.nl

Vestiging Enschede

Hengelosestraat 221

7521 AC Enschede

Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 088 – 7704 600

http://www.newcom.nl/
mailto:%7Cservice@newcom.nl


§ Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat 
succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de 
beste klantervaring te geven. 

§ www.exploratio.nl is een label van Newcom.

http://www.exploratio.nl/


Titelstijl van model bewerken
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• Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk 
bureau dat organisaties met full-service marktonderzoek 
inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de 
wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van 
concepten, onderzoek naar de behoeften en tevredenheid 
van klanten en imago onderzoek. 

• Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.
• Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie

(MOA), bestempeld als een Fair Data Company en 
bovendien is het ISMS van Newcom NEN-ISO 9001 en 
ISO27001 gecertificeerd.

* De certificering van ISO272001 is geregistreerd onder nummer 1281702 en met de scope 
‘Het leveren, ontwikkelen en de support van de SAAS-oplossingen onderzoekstool.nl en 
explora-zorg.nl en het uitvoeren van  klant- en marktonderzoek.


