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VOORWOORD
Geachte lezer,
Voor u ligt het afstudeeronderzoek over lichtere elektrische voertuigen, een kans voor het E-Mobility-Park.
Duurzaamheid is een onderwerp vanuit Logistic Engineering, wat mij erg trekt. Met dit onderzoek kan ik
bijdragen aan een betere milieuvriendelijkere wereld. Het E-Mobility Park is gespecialiseerd in duurzaam
vervoer, om zo een bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit.
Ik wil graag R. Weeber, S. de Jongh en I. Quick bedanken voor de afstudeer- en stagebegeleiding vanuit de
opleiding en stagebedrijf. B. Pommée voor het coachen van mij tijdens mijn afstudeertijd en I. de Vries voor
het helpen regelen van de stage bij het E-Mobility Park.
In het bijzonder wil ik graag V.L. Koeveringe bedanken voor het helpen tijdens het schrijven van mijn
scriptie en mijn ouders voor de mentale steun om dit vol te houden.
Na hard werken kan ik met trots mijn afstudeerscriptie presenteren.
Veel leesplezier gewenst!
Henrieke Zwiep
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SAMENVATTING
Naar aanleiding van de klimaatveranderingen zijn er wereldwijd initiatieven om de CO2 uitstoot te
reduceren. Zo ook in Zeeland, waar een initiatief is genomen om in samenwerkingen met verschillende
bedrijven en organisaties een elektrische deelauto project te starten. Dit project is het E-Mobility Park. Het
doel van het E-Mobility Park is mobiliteit te verduurzamen door vervoer te delen en emissie vrij te reizen.
Er zijn al vijf elektrische deelauto’s aanwezig, maar kan in de toekomst worden uitgebreid met andere
modaliteiten. Het doel van dit onderzoek is de kansen voor andere modaliteiten te onderzoeken met de
focus op lichtere elektrische voertuigen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke kansen
zijn er voor het E-Mobility Park Vlissingen om het aantal gereden kilometers op fossiele brandstoffen te
verlagen?
Om op de onderzoeksvraag antwoord te krijgen is een enquête uitgezet onder mensen die woonden,
werkten of studeerden in Vlissingen of Oost-Souburg om te kijken hoe zij reisden, met welke
vervoersmiddelen en welke factoren hun keuze in vervoer beïnvloedde. Ook zijn er diepte-interviews
gehouden op basis van de enquête om dieper door te vragen waarom respondenten bepaalde keuze
maakten. Als laatste is er een analyse gedaan om te kijken welk invloed het weer had op gebruik van de
dienstfietsen van de gemeente Vlissingen. Uit het onderzoek bleek dat werkenden vooral gebruik maakten
van de auto en de fiets. Als ze naar zakelijke afspraken reisden, werd dat vaak de privéauto gedaan. En
wordt woon-werkverkeer regelmatig met zakelijke ritten gecombineerd. Bij de keuze voor een
vervoersmiddel werd er vooral gekeken naar de reistijd en de afstand van de rit. Ook werd er gekeken naar
het weer dat het die dag was. Uit analyse van het weer op het gebruik van de dienstfietsen van de
gemeente Vlissingen bleek dat alleen regen invloed had op het gebruik. Er is gekeken naar de
rittenadministratie van dienstauto’s van verschillende bedrijven op de Kenniswerf in Vlissingen. Hieruit
kwam dat 23% korte ritten waren, die met de dienstauto’s werd gedaan. Juist deze korte ritten komen in
aanmerking om vervangen te worden door lichtere elektrische vervoer. Uit de enquête bleek dat de
interesse voor deelvervoer hoog was. De meeste respondenten waren geïnteresseerd in elektrische
deelauto’s en daarna elektrische fietsen en -scooters.
Op basis van onderzoek bleek dat de kansen voor het E-Mobility Park Vlissingen momenteel liggen in de
zakelijke ritten. Er worden momenteel veel korte autoritten gemaakt met zowel privéauto’s als dienstauto’s
die vervangen kunnen worden door lichter elektrisch vervoer. Het advies dat hieruit is voorgekomen is
business-to-business te starten op zes verschillende locaties met elektrische fietsen. Deze fietsen zouden
dan wel dichtbij bij de gebruiker moeten staan, om het succesvol te maken. Daarnaast zal het goed onder
de aandacht gebracht moeten worden bij de potentiële gebruikers, om een hoog deelname percentage te
realiseren. Ook moet er nagedacht worden, om het op te zetten als A-B-structuur, zodat gebruikers
gemakkelijk kunnen overstappen op een andere vervoersmiddel en niet altijd een roundtrip moeten
maken. En krijgen de gebruikers de kans om het als first of last mile optie te gebruiken. Ook de gebruikers
de kans geven een elektrische fiets mee naar huis te laten nemen, kan interessant zijn omdat er veel woonwerkverkeer met zakelijke ritten wordt gecombineerd. Naast elektrische fietsen kunnen ook elektrische
scooters inhaken, aangezien daar ook veel interesse in was. Promotie via early adopters kan helpen mensen
te overtuigen gebruik te gaan maken van het E-Mobility Park. Net zoals gebruikers de kans geven een testrit
te laten maken op een elektrische fiets of -scooter zodat zij zelf kunnen ervaren hoe het is.
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ABSTRACT
As a result of the changing climate, initiatives to reduce CO2 emissions are appearing world-wide. This is
also the case in Zeeland, where an electric carsharing project was initiated through a collaboration of
several companies and organizations. This project, called E-Mobility Park, has the goal to increase
sustainability in mobility by sharing transport and traveling with zero emissions. To date, five electric cars
are part of the carsharing project, but this can be expanded in the future with other modalities. The aim of
this research is to investigate opportunities for other modalities, focusing on lighter electric vehicles. For
this reason, the following research question was formulated: What opportunities are there for the EMobility Park in Vlissingen to reduce the overall distance travelled using fossil fuels?
To answer this research question, a questionnaire was distributed among people living, working or studying
in Vlissingen or Oost-Souburg. This was used to gain insight into how people travel, which modes of
transport are commonly used, and which factors influence their choice of transportation. Additionally, indepth interviews were held to follow up on the results of the questionnaire with the main aim to determine
why respondents opted for certain choices. Lastly, the influence of weather on the use of the office bikes of
the municipality of Vlissingen was analyzed. The results show that cars and bikes were most commonly
used to commute to work. To travel to business meetings, personal cars are frequently used and the trip is
regularly integrated in the commute. The choice for mode of transport mostly factors in time and distance
of travel, but the day’s weather is also relevant. The analysis of the influence of weather on the use of
office bikes showed that rain was the only important factor. The records of the use of company cars of
several companies on ‘de Kenniswerf’ region in Vlissingen showed that 23% of the time the cars were used
for short distances. Especially for these short distance trips changing to lighter electric vehicles could be
considered. The questionnaire showed that interest into sharing transport is substantial. Most respondents
were interested in electric car-sharing, followed by electric bikes and scooters.
Based on these research results, the current opportunities for the E-Mobility Park Vlissingen are
predominantly located in business travel. At the moment a lot of short car trips are made with both
personal cars and company cars that could be replaced with lighter electrical vehicles. The
recommendation emerging from this is a business-to-business electric bike sharing program with six
locations. However, these bikes do have to be located close to the potential users to make this successful.
Additionally, the opportunity to use these bikes should be actively brought under the intention of all
potential users to create a high usage percentage. Furthermore, thought will have to be put into the
structuring using a A-B structure to accommodate transfer to other modes of transport without the need of
a roundtrip and users should get the chance to use it as a first of last mile option. It may be of interest to let
users bring the electric bike home, since many combine their commute with business travel. In addition to
electric bikes, electric scooters can potentially be added, due to apparent demand indicated in the
questionnaire. Promotion through early adopters and providing test drives to allow experiencing using
electric bikes or scooters can persuade more people to participate.
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1. INLEIDING
Directe aanleiding voor dit project is de klimaatverandering en CO2 uitstoot problematiek. Om opwarming
van de aarde tegen te gaan, mag onder andere het broeikasgas CO2 in de atmosfeer niet meer stijgen. De
CO2 komt onder andere vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. In 2015 was de klimaattop in Parijs en
daar zijn 195 landen akkoord gegaan, dat er iets aan de effecten van klimaatverandering gedaan moet
worden. De overeenkomsten die gesloten zijn, gaan er van uit dat de temperatuur niet meer dan 2 graden
mag stijgen, het liefst zelfs niet meer dan 1,5 graden (United Nations, 2015). Als de temperatuur verder
stijgt op de aarde, zullen de ijskappen smelten en zal het zeeniveau hierdoor stijgen, daardoor zullen veel
laag gelegen deltagebieden onder water komen te staan.
Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu hebben een visie ontwikkelt om de CO2 balans neutraal te
krijgen. Nederland zal zich meer moeten focussen op schoner vervoer, minder willen vliegen, varen en
rijden. En vooral meer met het openbaar vervoer gaan, fietsen en het delen van vervoersmiddelen
(Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, 2017).
Het project bureau Y-Logic voert opdrachten uit, die zich richten op duurzaamheid, mobiliteit en logistiek.
Het voert verschillende opdrachten uit voor onder andere, Gemeente Veere, Provincie Zeeland, maar ook
HZ University of Applied Sciences. Een van deze projecten is het E-Mobility Park
In maart 2018 is de ontwikkelfase van het E-Mobility Park van start gegaan. Dit is een initiatief van twintig
verschillende bedrijven uit de omgeving Vlissingen, aangestuurd door de heer S. de Jongh van Y-logic. Het
streven van het E-Mobility Park op korte termijn is, de mobiliteit op de kenniswerf duurzamer te maken,
doormiddel van vervoer te gaan delen en zonder fossiele brandstoffen te gaan rijden. Hierbij moet gedacht
worden aan elektrische deelauto’s en op termijn aan andere voertuigen, die zonder fossiele brandstoffen
rijden. De Kenniswerf van Vlissingen is, de plek waar verschillende ondernemers en onderwijsinstellingen
gevestigd zijn, die in samenwerking met de overheid hun kennis en ervaringen delen om zo te innoveren en
van elkaar te leren (Kenniswerf).
Op dit moment zijn er vijf elektrische auto’s die gereserveerd kunnen worden. Daarnaast is er in mei 2018
een testperiode geweest bij Orionis. Dit is goed bevallen en daarom heeft het bedrijf besloten komend jaar
25.000 kilometer af te nemen bij het E-Mobility Park (E-Mobility Park, 2018). Op lange termijn wil het EMobility Park een onderzoek platform worden voor nieuwe ontwikkelingen en de transitie naar duurzame
mobiliteiten versnellen. Het park zal worden gerealiseerd op de kenniswerf te Vlissingen. Meerdere
bedrijven in de omgeving ervan hebben al getekend voor afname van een minimaal aantal kilometers voor
komend jaar. Naast dat bedrijven kilometers afnemen, voor het gebruik van de deelauto’s, leveren de
partners ook diensten. Zo heeft Orions toegezegd de deelauto’s schoon te maken (E-Mobility Park, 2018).
AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK
Het doel van het E-Mobility Park is mobiliteit verduurzamen, door het vervoer te delen en emissie vrij te
rijden. Dit is in lijn met de ambitie van de provincie, die alle mobiliteit in 2040 emissieloos wil hebben (de
Bruijn & Provincie Zeeland, n.d.) en onderdeel van de Zeeuwse energietransitie. Ook de HZ University of
Applied Sciences heeft een analyse gedaan van de uitstoot die zij veroorzaken. De uitkomst was, dat het
meeste kwam door woon-werkverkeer en verkeer tussen de verschillende HZ-locaties, door studenten en
docenten (Ars, 2016). Dit zal alleen maar meer worden met de nieuwe locatie in Middelburg. Daarom is er
vanuit de Green office contact opgenomen met het E-Mobility Park om te kijken of het mogelijk is fietsen
toe te voegen naast de al aanwezig elektrische deelauto’s. Een ander probleem is, dat er op de Kenniswerf
in het algemeen vaak een gebrek is aan parkeerplaatsen. Uiteindelijk heeft deze combinatie van
problemen, in overleg met het E-Mobility Park, ertoe geleid te onderzoeken waar er mogelijkheden liggen
voor andere (elektrische) modaliteiten. Hierdoor zouden gebruikers de korte afstanden op een duurzamere
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manier kunnen afleggen. Door deze mogelijkheden in kaart te brengen, kan het onderzoek een bijdrage
leveren voor het E-Mobility Park om vervoer nog verder te verduurzamen, maar levert het ook een bijdrage
aan de ambitie van de provincie Zeeland om 2040 alle mobiliteit emissieloos te hebben. Wat uiteindelijk
weer een bijdrage levert aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Dit heeft tot de volgende hoofdvraag
voor dit onderzoek geleid:

Welke kansen zijn er voor het E-Mobility Park Vlissingen
om het aantal gereden kilometers op fossiele
brandstoffen te verlagen?
De scope van het onderzoek zal zich richten op goedkopere en lichtere (elektrische) voertuigen, dan de al
aanwezige elektrische deelauto’s. Verder focust het zich op klein stedelijk/ruraal gebied met als middelpunt
Vlissingen. En daarbinnen zal er gekeken worden naar mensen die wonen, werken of studeren in Vlissingen
of Oost-Souburg oftewel de (poteniele) gebruikers van het E-Mobility Park.
De bij behoorde deelvragen luiden:
1. Welke functie wil het E-Mobility Park vervullen?
De deelvraag gaat inzicht geven in de missie en visie van het E-Mobility Park. Maar ook
waar in de toekomst naar toe gegaan wil worden.
2. Welke user journeys zijn er in de regio Vlissingen?
De deelvraag gaat inzicht geven hoe mensen in de regio Vlissingen reizen en met welke
vervoersmiddelen. Om uiteindelijk vanuit doelgroepen personas te maken en user journeys
in kaart te brengen.
3. Welke factoren beïnvloeden het keuzegedrag van de gebruikers over mobiliteit?
De deelvraag gaat inzicht geven in hoe keuzegedrag werkt op gebied van mobiliteit en
welke factoren mensen belangrijk vinden in hun keuze van vervoersmiddel.
4. Welke opties zijn er met andere mobiliteiten om het aantal gereden kilometers op fossiele
brandstoffen te verlagen?
De deelvraag gaat inzicht geven in welke andere mobiliteiten er zijn om emissievrij te reizen
en welke afstand met welke vervoersmiddelen afgelegd kunnen worden.
5. Welke user journeys kunnen (deels) vervangen worden door fossielvrij vervoer?
De deelvraag gaat inzicht geven in welke stukken ritten vervangen zouden kunnen worden
binnen de gevonden user journeys in dit verslag.
6. Hoe kan de gevonden werkwijze toegepast worden op een andere locaties?
De deelvraag gaat inzicht geven hoe de werkwijze die in dit verslag is toegepast zou kunnen
worden toegepast als er op een andere locatie een Mobility Park zou worden opgestart.

In de volgende hoofdstukken wordt uiteindelijk toegewerkt naar het antwoord op de onderzoeksvraag. In
hoofdstuk 2 wordt er doormiddel van een theoretisch kader inzicht gegeven worden in de theorie, die met
dit onderwerp verbonden is. Daarna zal in hoofdstuk 3 de toegepaste methode uitlegt worden. Maar ook
hoe de data is verzameld en geanalyseerd. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten per deelvraag uitgewerkt
worden. De discussie is te vinden in hoofdstuk 5. De resultaten zullen uiteindelijk leiden tot het antwoord
op de onderzoeksvraag in hoofdstuk 6 en het advies in hoofdstuk 7.
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2. THEORETISCH KADER
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van het onderzoek besproken, dat bij dit onderzoek is
gebruikt.

2.1 DUURZAAMHEID
Door de afspraken van de klimaattop in Parijs zijn er veel mensen en bedrijven bezig met het verduurzamen
van Nederland. Duurzaamheid kan in drie onderwerpen verdeeld worden, People (mensen), profit (winst)
en planet (aarde). Ook wel bekend als de drie P’s. In 2016 consumeerde de wereldbevolking alsof er 1,6
keer de aarde beschikbaar was, in plaats van maar één aarde. Het gevolg hiervan is dat de grondstoffen
uitgeput raken en er schade aan de natuur wordt gebracht (Nikolic, 2016). Volgens recent onderzoek
uitgevoerd door Gfk & B-open in 2017 vindt 72% van
consumenten het belangrijk dat bedrijven duurzaam
ondernemen. Ook staan consumenten steeds meer open
voor duurzamere opties, de helft let bijvoorbeeld bij aankoop
van producten op of het duurzaam tot stand is gekomen. Dit
percentage is in de loop der jaren fors gestegen. Toch
verschilt dit nog enorm per sector, zoals te zien is in figuur 1.
Vooral bij energie en groente en fruit wordt er op gelet. Maar
ook bij aanschaf van auto’s kijkt bijna 60 procent van de
consumenten ernaar of de auto duurzaam is. Daarnaast zijn
FIGUUR 1: ROL DUURZAAMHEID BIJ AANSCHAF
consumenten steeds meer bereid om er ook extra voor te
PER SECTOR (DDB & TRIBAL AMSTERDAM, 2017)
betalen (DDB & Tribal Amsterdam, 2017).

2.2 FOSSIELE/ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN
Onderzoekers namen het verbruik van grondstoffen van Nederland onder loep in de tijdsperiode van 1850
tot 2010. Wat blijkt, is dat Nederland 37 keer zoveel grondstoffen verbruikt dan in 1850. Het grootste deel
hiervan waren fossiele brandstoffen (Persteam TU/e, 2018).
Fossiele brandstoffen zijn planten of organismes van miljoenen jaren geleden, die onder de grond
opgeslagen zijn. Doordat de planten of organismes doodgingen en er verschillende lagen aarde overheen
kwamen, is de koolstof die toen in de planten en organismes zat nooit vrijgekomen en zijn gaan fossiliseren.
Er zijn verschillende voorbeelden van fossiele brandstoffen waaronder: aardgas, aardolie, en steenkool
(Milieu Centraal, n.d.).
Aardgas wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken, maar wordt ook gebruikt als grondstof voor de
petrochemische industrie. De belangrijkste fossiele brandstof voor transport is aardolie, maar ook voor de
industrie. Het is zowel brandstof als grondstof, want van aardolie worden kunststoffen gemaakt. Als laatste
fossiele brandstof is er steenkool. Dit wordt verbrand in hoogovens of elektriciteitscentrales. De warmte die
hier vrijkomt, wordt weer gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Bij het gebruik en verbranden van
deze fossiele brandstoffen komen niet alleen vervuilende stoffen vrij, maar ook CO2. En dit draagt bij aan de
klimaatverandering en al deze grondstoffen zijn aan het opraken (Milieu Centraal, n.d.).
Daarom wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar alternatieve brandstoffen. Momenteel rijden de
meeste auto’s op diesel of benzine. Er zijn verschillende andere opties, waaronder waterstof, elektriciteit of
biogas.
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Een van de opties is een auto op waterstof te laten rijden. Stroom wordt dan niet opgeslagen in een accu,
maar gelijk verbruikt. Er wordt een reactie gecreëerd tussen waterstof en zuurstof, daarbij komt water vrij
en dat wordt omgezet naar elektriciteit. Doordat de auto eigenlijk op water rijdt, komt er alleen waterdamp
vrij. Momenteel zijn er nog weinig tankstations die waterstof verkopen, dus hier in Nederland is het nog
lastig om in zo’n auto te rijden.
Een auto laten rijden op biobrandstof of gas kan ook. Dit wordt gewonnen uit biologische bronnen zoals
suikerriet, palmolie en koolzaad. Maar voor het maken hiervan moeten de planten verbrand worden, dus
ondanks dat de planten CO2 uit de lucht halen, komt het later toch weer in de lucht.
Als laatste optie is er elektrisch rijden. Hier wordt de stroom opgeslagen in een accu en de auto kan daarop
rijden. De actieradius is alleen niet erg groot en dus moet de auto tussendoor worden opgeladen. Wel is het
zo dat elektrische auto’s geen schadelijk stoffen uitstoten, dus beter voor het milieu (MVO Nederland,
2018).
Elektrisch rijden neemt toe in Nederland. In figuur 2 is
zichtbaar dat ook het marktaandeel van elektrische auto’s bij
auto verkoop gestegen is. In september 2018 was 8,8% van de
verkoop elektrisch aangedreven auto’s op accu. Ten opzichte
van het jaar ervoor (2017) is het verkoop-marktaandeel van
elektrische aangedreven auto’s op batterij met 2,1%
toegenomen en de hybride auto’s is 0,2% gestegen in
verkoopaandeel (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
2018).

FIGUUR 2: VERKOOP-MARKTAANDEEL ELEKTRISCH
VERVOER IN SEPTEMBER 2018 IN NEDERLAND
(RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND,
2018)

2.3 DUURZAME ENERGIE

De elektrische auto’s en toekomstige andere
modaliteiten van het E-Mobility Park zullen (indien
nodig) dan ook opgeladen worden met zonneenergie. Het E-Mobility park heeft zonnepanelen,
die voor de stroom zorgen, om alle elektrische
vervoermiddelen op te laden. De stroom die
gebruikt wordt, wordt dus duurzaam opgewekt.

precentage van totale energieverbruik

Toch betekent elektrisch rijden niet altijd dat de stroom, waarmee de accu wordt opgeladen, duurzame
energie is. Duurzame energie is energie die geen gebruik maakt van fossiele grondstoffen, maar juist
energie haalt uit bronnen die niet uitgeput raken. Zoals bijvoorbeeld energie van de wind, de zon, water en
aardwarmte. Deze vormen van energie vervuilen de
lucht niet en stoten weinig CO2 uit. In figuur 3 is het
Aandeel duurzame energie van totale energie verbruik
aandeel duurzame energie van de totale gebruikte
7
energie te zien. Dit ligt in 2017 net boven de 6
6
5
procent. Dit percentage is in de afgelopen jaren flink
4
gestegen. Het aandeel in de vervoersector is nu nog
3
minder dan 1 procent. In deze sector is de groei
2
matig (CBS, 2018).
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FIGUUR 3: AANDEEL DUURZAAM ENERGIE VAN TOTALE
ENERGIEVERBRUIK (CBS, 2018)

2.4 DEELECONOMIE
Niet alleen duurzame energie kan een bijdrage leveren aan de circulaire economie, ook de deeleconomie
kan hierbij helpen. Volgens de Europese Commissie is de deeleconomie het volgende:
“Het gaat om bedrijfsmodellen waarin activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms, die een open
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marktplaats tot stand brengen voor het tijdelijk gebruik van (vaak door particulieren aangeboden)
goederen of diensten (Sociaal Economische Raad, 2016)”
Er komt steeds meer een verschuiving van
producten bezitten, naar producten delen. Door
producten te delen, kunnen er minder gemaakt
worden en gaat men er automatisch bewuster mee
om gegaan. Er zijn vele initiatieven op dit vlak, denk
hierbij aan marktplaats, Uber en het E-Mobility Park.
Ook maar een firma zoals bol.com, die primair
gericht is op verkoop van nieuwe producten, laat
consumenten nu hun producten tweedehands
aanbieden op de site. Peerby is een bekende op het
gebied van delen, waarbij je producten kan delen
FIGUUR 4: STIJGEND GEBRUIK DEELPLATFORMS (VAN DER VEER
met de bewoners in de buurt. De laatste jaren is er
ET AL., 2018)
bij alle platformen een stijgende lijn te zien in het
gebruik ervan (figuur 4). De gebruikers van deze platforms zijn vooral twintigers, dertigers en veertigers.
Hoger of middelbaar opgeleid, vooral werkend of studerend. Ook valt dat het op dat ze veel gebruik maken
van social media, waar ze heel veel delen (van der Veer et al., 2018).
De deeleconomie wordt steeds groter. In de stedelijke gebieden groeit dit aantal sneller dan in de minder
druk bevolkte gebieden. Binnen de deeleconomie komen er steeds meer initiatieven om auto’s te delen. Zo
zijn er bijvoorbeeld autodeelgroepen, een groep bekenden die besluiten een auto te gaan delen. Ook zijn er
steeds meer organisaties die auto’s hebben, om die te verhuren, zodra je een auto nodig hebt, denk hierbij
aan Greenwheels en Connectcar. Andere organisaties geven de optie je eigen auto aan te bieden om te
delen, als je hem zelf niet gebruikt, zoals bij Mywheels en Snappcar (Vereniging voor Gedeeld Autogebruik,
n.d.).
Mobility parken hebben deelauto’s of andere deelvervoersmiddelen staan voor gebruikers om te
gebruiken. Echter deze parken zijn niet hetzelfde als bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven. Het verschil zit
hem bijvoorbeeld in de tijdsduur, dat een persoon de auto gebruikt. Bij huren gaat dit meestal over een dag
of langer. Bij een mobility park kan het zelfs voor 10 minuten zijn (Wu et al., 2015). Ook is het zo dat de
persoon bij een mobility park al op voorhand geregistreerd staat, dat zodra het nodig is, die persoon gelijk
een auto of fiets kan reserveren. Toegang tot het voertuig gaat via de app in kwestie zonder dat er
personeel bij komt kijken.

2.5 TRANSPORT
Het E-Mobility Park is één van de voorbeelden van deelplatforms die gefocust zijn op vervoer. Hierdoor
komen er steeds meer kansen voor consumenten om verder te reizen, zonder bepaalde vervoersmiddelen
in eigen bezit te hebben. Dit kan uiteindelijk goedkoper uitpakken voor de consument en is ook nog eens
beter voor het milieu.
Op verschillende niveaus kan er gekeken worden naar transportprocessen. Het hoogste niveau is
strategisch niveau. Op dat niveau wordt het design van het netwerk gemaakt, worden er what-if analyses
gemaakt en gekeken naar capaciteit. Hier wordt ook gekeken naar opties om (horizontaal) met andere
bedrijven samen te werken. Het niveau daaronder is het tactische niveau. Hier worden de processen in
kaart gebracht en een modelshift gemaakt. Als laatste en onderste niveau, het operationele niveau. Hier
wordt er een netwerkvisualisatie gedaan en naar transportoptimalisatie gekeken. KPI’s worden in de gaten
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gehouden en er worden forecasten gedaan. Deze drie niveaus helpen zowel kosten van transport laag te
houden, als ook het transportnetwerk te blijven verbeteren (VIB Inkoop logistiek netwerk, 2018).
TRANSPORT AS A SERVICE
Momenteel investeren mensen veel in het bezitten transportmiddelen, maar dat is aan het verschuiven.
Transport wordt steeds meer als een dienst aangeboden. Bij transport as a service (TaaS) komen vieren
trends eigenlijk samen: autonome voertuigen, elektrisch vervoer, connectiviteit en de deeleconomie
(Nuttall, 2017). Dit alles gaat eigenlijk om zorgen dat er een vervoersoptie voor iedereen is die bij die
persoon en leefstijl past. Maar waar bij het bezitten van een vervoersmiddel niet nodig is om er gebruik van
te maken. Hierdoor zou reizen flexibeler kunnen worden en vervoersmiddelen efficiënter ingezet kunnen
worden (Connekt, 2017).
TRANSPORTNETWERK
Doordat er steeds meer opties komen om transportmogelijkheden te delen, wordt het transportnetwerk
steeds fijnmaziger. De term netwerk verwijst naar het raamwerk van routes binnen een systeem van
locaties, geïdentificeerd als knooppunten. Een transportnetwerk is een netwerk om producten en diensten
te leveren. Dit kan bestaan uit verschillende routes via land, water, lucht, en (pijp)leidingen. Een netwerk is
nooit af, het is constant aan het veranderen en ontwikkelen afhankelijk van de kansen die zich voordoen
(Rodrigue & Ducruet, 2018).
INTERMODAAL TRANSPORT
Intermodaal transport of vervoer is vervoer dat gebruik maakt van verschillende modaliteiten om van A
naar B te komen (Bureau Voorlichtingen Binnenvaart, n.d.). Deze term wordt veel gebruikt in het
goederentransport. Een container kan bijvoorbeeld per trein naar de haven gebracht worden, om dan per
schip naar een ander land te worden gebracht. En het laatste stukje naar de eindbestemming kan gedaan
worden per vrachtauto. Maar dit kan ook vertaald worden naar personenvervoer. Iemand gaat per fiets
naar de bushalte, om de bus naar het station te pakken en reist daarna verder per trein. Eenmaal op het
eindstation wordt b.v. de tram gepakt naar de eindbestemming.
FIRST-/LASTMILE
First-/Last mile wordt gebruikt om het begin of
de eind van de reis van een persoon te
omschrijven. Het stuk van de reis, dat iemand
reist voor dat de trein gepakt wordt, of het stuk
van de reis dat iemand van de trein naar de
eindbestemming brengt. Hiervoor worden vaak
lichtere voertuigen gebruikt (Stigo, 2018).

FIGUUR 5: VISUELE WEERGAVE FIRSTMILE AND LASTMILE TRAVEL
(KING, 2016)

MODALITEITEN
Modaliteiten is niks anders dan een ander woord voor vervoerswijze, zowel als het om personen- als om
goederenvervoer gaat (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015). Alle manieren die mens kan hebben om
zichzelf te vervoeren valt hieronder, zoals trein, bussen, auto’s, fietsen of scooters. Er zijn verschillende
manieren voor een persoon om op bestemming te komen zonder fossiele brandstoffen te gebruiken onder
andere lopen, fietsen, elektrische fietsen, -scooters, -auto’s, Twizy’s (een soort overdekte elektrische
scooter die twee personen kan vervoeren) of speed-pedelec (high speed e-bike).
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CENTRALE OF DECENTRALE PLAATSING
Een belangrijke afweging is waar de voertuigen worden neergezet. Hier zijn verschillende opties voor en
grotendeels afhankelijk van, hoe het transportnetwerk er uit ziet en om welke voertuigen het gaat.

FIGUUR 6: NETWERK STRUCTUREN (J. P. RODRIGUE, 2018B)
Bedrijven plaatsen magazijnen of voorraden centraal of decentraal. Als het centraal wordt geplaatst dan
moet dit goed bereikbaar zijn, want het is het middelpunt van het netwerk. Alle voertuigen hebben dit
centrale punt als begin- en eindpunt. Bij decentrale plaatsing heeft het centrale punt nog steeds de meeste
voorraad, maar zijn er ook sub voorraden op andere plekken. Als alles verspreid is, zoals helemaal rechts in
figuur 6, is er geen centraal punt dat meer voorraad heeft dan de andere voorraad punten en is het gelijk
verdeeld (J. P. Rodrigue, 2018b).
Als dit vertaald wordt naar deelsystemen zijn er verschillende opties. De eerste optie is dat het deelsysteem
met vaste punten waar het vervoersmiddel opgehaald wordt en weer afgeleverd moet worden. Dat
betekent dat gebruikers het voertuig altijd op een vast punt ophalen. Zodra ze vertrokken zijn, zijn er twee
opties. Of ze brengen het vervoersmiddel terug naar waar ze het hebben opgehaald (A-A) of ze brengen het
naar een ander vastgesteld punt en zetten het voertuig weg (A-B). De tweede opties is een free floating
deelsysteem. Hier kunnen gebruikers het voertuig vinden via de app. Het voertuig heeft geen vaste locatie
maar geeft een gps-signaal en zo kan de gebruiker het dichtstbijzijnde voertuig vinden en gebruiken. Het
voertuig hoeft ook niet op een vaste plek achter gelaten worden. Hierdoor is er een grote mate van
flexibiliteit (Tournier, 2017).
GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN MOBILITEIT
Aan mobiliteit zitten ook gezondheidsaspecten vast. Zo is aangetoond dat als mensen meer bewegen, dit
niet alleen effect heeft op het lichaam, maar ook op de hersenen. Beweging zorgt ervoor dat mensen beter
kunnen leren en beter dingen kunnen onthouden. Dit komt mede doordat er bij beweging een betere
doorbloeding is van de hersenen. Verder helpt het ook bij mentale klachten zoals stress, depressies en
verslavingen (Brandt, 2011). Dit zou dus betekenen dat het voordelig kan zijn voor studenten om vaker de
fiets naar college te pakken, omdat ze dan stress verminderen en ook nog eens meer onthouden. Voor
werknemers zou het een goede manier zijn om de risico’s van stress te verminderen en ook nog eens beter
te functioneren op het werk.

2.6 USER JOURNEYS
Customer journey mapping is een manier om te kijken welke stappen een klant in het proces van het
betreffende bedrijf doorloopt. Deze methode is ontstaan, toen de marketing en salesautomatisering op
gang kwam. Customer journey mapping is ook wel bekend onder de naam user journey. De term user
journey zal dan ook in de rest van dit verslag worden gebruikt.
Door de user journey in kaart te brengen, wordt er niet alleen gekeken naar hoe de klant het proces
beleeft, maar ook naar waar er nog dingen verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. Hieruit kunnen
dan groeikansen gesignaleerd worden en gekeken worden of de verschillende afdelingen/kanalen goed op
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elkaar afgestemd zijn. Door te beseffen wat de optimale customer experience is die geleverd moet worden,
kunnen de processen aangepast worden en daardoor het proces ontworpen worden met beleving van uit
de klant centraal (van Nouhuys, 2017).
User journeys worden meestal gemaakt aan het begin van een project. Dit omdat de randvoorwaardes
zichtbaar worden, maar ook extra informatie voor ontwerp komt hierdoor naar voren. Maar als eerste
worden de personas bedacht en beschreven. Een persona is een representatief fictief persoon die de
desbetreffende doelgroep uitbeeldt. Er zijn verschillende manier om achter de data te komen, die de basis
vormen van je persona, namelijk zowel kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan hiervoor worden gebruikt
(Mears, 2013). De eerste manier om aan data voor een persona te komen, is met de gebruikers van het
product of dienst praten en erachter komen hoe of waarom zij bepaalde dingen doen. Een andere manier is
om met de opdrachtgever te praten en zo meer te weten te komen over de markt en klantenbestand. Als
laatste manier is het uit andere bronnen halen, zoals internet en analyses.
PERSONAS
Zodra er genoeg informatie is, kunnen de personas gemaakt worden. Er kunnen verschillende dingen aan
de beschrijving van een persona toegevoegd worden, om een compleet beeld te schetsen. Deze kunnen
bijvoorbeeld zijn (Mears, 2013b):
•
•
•
•
•
•

De motivatie van het gebruik van de dienst
De huidige frustraties en bottlenecks voor de desbetreffende persona
Demografische achtergrond
Een stukje biografische achtergrond
Een foto
Andere diensten of merken die het persona interessant zou vinden.

Als de personas eenmaal gemaakt zijn en staan, kan de user journey gemaakt worden. Hoe een user
journey uitgebeeld wordt, is aan de persoon die ze uitwerkt. Het kunnen illustraties zijn, het kan gewoon op
basis van tekst zijn of een flowchart. Het is maar net wat de opdrachtgever graag wil zien (Mears, 2013).

2.7 SPECIFIEK VOOR DE REGIO
Zeeland is één van de provincies van Nederland. Wat Zeeland
uniek maakt, is dat het uit allemaal (voormalige) eilanden bestaat. TABEL 1: AANTAL AUTO’S PER AANTAL INWONERS
PER PROVINCIE (CBS, 2018A)
Dit heeft veel gevolgen voor de infrastructuur in Zeeland. Er is
één snelweg (A58) en één spoorlijn Zeeland in en uit, van Bergen
op Zoom naar Vlissingen. De rest van de steden en dorpen wordt
bereikt via provinciaalse wegen. Er is in totaal 400 km
provinciaalse wegen en 106 kilometer parallelweg. Ook is er 281
kilometer aan fietspaden in Zeeland (Provincie Zeeland, n.d.). Er
rijden alleen bussen op plekken waar de vraag groot genoeg is om
op een bepaald tijdstip om een bus te laten rijden. Dit betekent
dat er bepaalde tijden en plekken zijn waar geen bus meer komt.
Op deze plekken rijdt er soms nog een buurtbus of haltetaxi’s. De
buurtbussen rijden alleen op werkdagen en de haltetaxi’s rijden
alleen als ervan tevoren een rit wordt aangevraagd. Hiervoor
moet men wel in bezit zijn van een gebruikerspas van de haltetaxi
(Provincie Zeeland, 2015). In tabel 1 is zichtbaar dat het autobezit
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van Zeeuwen 525 is per 1000 inwoners is Dat betekent dat meer dan de helft van alle inwoners een auto
bezit (CBS, 2018a).
VLISSINGEN
Vlissingen is gelegen aan het begin van de snelweg en is het eerste station van de spoorlijn in de provincie.
Ook vertrekt er vanaf Vlissingen de ferry naar Breskens, Zeeuws-Vlaanderen. Deze vaart één keer per uur in
het laagseizoen en twee keer per uur in het hoogseizoen (Westerschelde Ferry, 2018). In Vlissingen zijn er
drie verschillende buslijnen, die door de stad heen rijden. Deze zijn zichtbaar in bijlage 8.2. Ook is daarop
zichtbaar dat het station van Vlissingen buiten het centrum ligt. Dit zorgt ervoor dat mensen van uit het
station nog een andere soort vervoersmiddel moet pakken, als ze verder Vlissingen in willen. De
fijnmazigheid van het openbaarvervoer in de regio is hierdoor niet groot.
Het E-Mobility Park komt op de kenniswerf van Vlissingen. Zoals eerder uitgelegd is, is dit de plek waar
verschillende bedrijven en onderwijsinstelling samen met de overheid samenwerken, om kennis en
ervaringen te delen. Verschillende van deze bedrijven zijn dan ook partner van het E-Mobility Park en
werken samen aan een duurzame oplossing voor vervoer.

2.8 BEST PRACTICES
Hieronder zijn drie voorbeelden uitgewerkt van elektrisch deelvervoer. De eerste is Vélib’ en Autolib’ uit
Parijs. Dit initiatief is uiteindelijk mislukt, maar wel interessant om te zien waar het fout ging. De tweede is
een initiatief dat in vooral in Nederland zit, GoodMoovs. En als laatste is het bedrijf Bird uitgewerkt. Dat
zich net in Antwerpen, België heeft gevestigd.
VÉLIB’ EN AUTOLIB’, PARIJS
In Parijs is men vroeg begonnen met delen van vervoersmiddelen. Eerst Vélib’ (geïntroduceerd in 2007),
gevolgd door Autolib’ (in 2011). Mogelijk niet een “echte” best practice, want bij beide ging er iets mis
(alhoewel Vélib’ dit uiteindelijk te boven kwam). Het is echter interessant om goed te analyseren waar het
fout ging. Bij Vélib’ ging het mis, omdat de gemeente, nadat het contract met de exploitant was afgelopen
met een ander bedrijf verder ging. Dit bedrijf had ervaring met het op kleine schaal delen van fietsen.
Echter het managen van de 1200 deelfietsen lukte hem niet. Chinese concurrenten, die zonder vaste
stations werkte, sprongen hierop in. Momenteel is echter Vélib’ toch weer een grote partij in de
deelfietsmarkt in Parijs. Autolib’ had een model waarbij de auto niet teruggebracht hoefde te worden naar
de plek waar men vertrok. Dat betekende dat er op veel meer parkeerplaatsen laadpalen nodig waren dan
verwacht, en haalde hierdoor het financiële rendement niet. Wat er ook speelde, was dat andere
deelvervoermiddelen (elektrische fietsen, scooters, en zelfs de elektrische step) een concurrent bleken te
zijn van de elektrische auto, waardoor de auto minder gebruikt werd dan verwacht. Een andere
opmerkelijke bevinding was dat gebruikers van de elektrische deelauto’s, veelal mensen waren die
daarvoor het openbaar vervoer gebruikte en niet de mensen waren die al een auto bezit hadden
(Bloomberg, 2018).
GOODMOOVS, NEDERLAND
GoodMoovs is een marktpartij die 110 elektrische deelauto’s, 50 e-bikes, beschikbaar hebben op 40
locaties in 17 steden en dorpen vooral in Nederland. Dit aantal wordt geprobeerd elke maand uit te
breiden. Er is een platform ontwikkeld, waarop gebruikers een elektrisch voertuig kunnen reserveren. Alle
voertuigen hebben sloten die zowel ontgrendelt, als weer op slot gezet kunnen worden met behulp van een
smartphone. Omdat GoodMoovs zowel elektrische fietsen, als elektrische auto’s hebben, is combinatie van
beide voertuigen mogelijk. GoodMoovs werkt voor overheden en bedrijven. Er is een fietsbeloning
systeem, doormiddel van een kastje dat op de fiets gezet kan worden of de app, er kan dan gezien worden
hoeveel kilometers er gefietst zijn. Deze verdiende punten kunnen dan omgezet worden naar beloning,
waaronder privé gebruik van de elektrische auto. Zo wordt privé gebruik ook gestimuleerd. Door privé
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gebruik neemt de bezettingsgraad, vooral in de avonden, toe. Hierdoor dalen de energie en
onderhoudskosten per kilometer, dit omdat een elektrische auto relatief minder slijt bij intensief gebruik
(GoodMoovs, n.d.).
BIRD, ANTWERPEN
Sinds oktober 2018 zijn er elektrische deelstepjes van het bedrijf Bird beschikbaar in Antwerpen. Bird is
opgericht in September 2017 en bevind zich nu in meer dan 100 steden over heel de wereld (Bird, n.d.).
Met de elektrische stepjes proberen ze ‘de laatste kilometer’ van mensen makkelijker te en duurzamer te
maken. De stepjes zijn makkelijk in gebruik. Als gebruiker download je de app, maakt een account en kan
dan zien waar de dichtbij zijnde step is te vinden. Zodra de gebruiker er een heeft gevonden, hoeft deze
alleen de QR-code op het stuur te scannen en kan vertrekken. Het enig wat gedaan moet worden is hem
een op gang te helpen, maar daarna kan er gewoon gas geven worden met de hendel aan het stuur.
Eenmaal op bestemming, kan de step neergezet worden een verantwoorde plek. En de rit kan beëindigd
worden in de app. De kosten voor dit deelsysteem is 1 euro bij start en daarna 15 cent per minuut. De
stepjes zijn niet heel de dag beschikbaar, alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds. Maar wat er na
9 uur met de stepjes gebeurt, maak dat deze Birds in de best practice lijst komt. ’s Avonds kunnen
zogenaamde ‘Chargers’ de stepjes van straat halen en thuis opladen. En krijgen hiervoor betaald. Het
bedrag ligt eraan hoe ver ze leeg zijn. In Antwerpen zijn dit vaak studenten die wat geld bij willen
verdienen. De volgende ochtend moeten de birds weer vrijgelaten worden en met drie bij elkaar in
zogenaamde nesten worden geplaats in de stad. De plaatsen waar ze teruggeplaatst worden, wordt
bepaald aan de hand van gebruikersgegevens (Truyts, 2018; Bird, 2018).

2.9 CONCEPTUEEL MODEL
In het conceptueel model wordt visueel gemaakt hoe de verschillende onderwerpen uit het theoretisch
kader en onderzoek met elkaar in relatie staan. Maar ook hoe ze in relatie staan tot de onderzoeksvraag. In
figuur 7 hieronder is het conceptueel model van dit onderzoek zichtbaar.

FIGUUR 7: CONCEPTUEEL MODEL
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Alle onderwerpen leiden uiteindelijk naar de onderzoeksvraag toe. De onderzoeksvraag is de afhankelijk
van de input van al deze factoren. Er zijn vier belangrijke onafhankelijke factoren die invloed hebben op de
onderzoeksvraag: personas, user journeys, modaliteiten en transport as a service. De user journeys en
personas geven inzicht in wat voor doelgroepen en wat voor reizen er momenteel worden gemaakt. De
modaliteiten komen aanbod door te laten zien welke vervoersmiddelen momenteel worden gebruikt om te
reizen, maar ook welke andere opties er zijn. En transport as a service de verandering die langzaam op gang
aan het komen is en hoe dat ingevuld kan worden geeft ook weer een stukje van het antwoord op de
onderzoeksvraag.
Nu de verschillende onderwerpen visueel zijn gemaakt in het conceptueel model is de vraag hoe de
deelvragen samenhangen om uiteindelijk tot een antwoord te komen. Dit is hieronder in figuur 8 zichtbaar.

FIGUUR 8: SAMENHANG DEELVRAGEN TE OPZICHTEN VAN HOOFDVRAAG
Om tot een conclusie te komen voor de onderzoekvraag moeten de deelvragen beantwoord worden.
Deelvraag 1 zorgt ervoor dat het toekomstbeeld van het E-Mobility Park beter in kaart wordt gebracht.
Deelvraag 2, 3 en 4 geven de data om er uiteindelijk erachter te komen, welke kansen er zijn voor het EMobility Park. Deelvraag 2 zal zich focussen op de personas schetsen en de user journeys maken. Deelvraag
3 zal via literatuuronderzoek en stuk data-analyse kijken naar welke factoren meespelen in de keuze van
mobiliteit van mensen. Deelvraag 4, daar zal uitgewerkt worden welke (elektrische) vervoersopties er zijn.
Aan de hand van alle gevonden data kan er in kaart gebracht worden, waar vervoer vervangen kan worden
binnen huidige bestaande user journeys oftewel deelvraag 5. Het is de bedoeling dat deelvraag 5 aansluit
op de functie van E-Mobility Park. Hieruit komen vervolgens de kansen voor het E-Mobility Park. Deelvraag
6 heeft als functie dat de medewerkers van het E-Mobility Park in de toekomst zelf kunnen kijken waar er
nog kansen liggen en dit op andere locaties kunnen toepassen. En wordt daarom ook niet in de conclusie
vernoemt.
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3. ONDERZOEKSMETHODE
In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd, op welke manier het onderzoek is uitgevoerd. De methodes zullen
beschreven en uitgelegd worden hoe de verkregen informatie is geanalyseerd en verwerkt.

3.1 SOORT ONDERZOEK
Dit onderzoek zal een explorerend/verkennend onderzoek zijn. Het doel van dit onderzoek is dan ook een
theorie/methode te ontwikkelen om inzicht te krijgen in de kansen voor het E-Mobility Park.
Ondanks dat de onderzoeksvraag een open onderzoeksvraag is, wat normaal betekent dat er kwalitatief
onderzoek gedaan zal gaan worden, zal er ook kwantitatief onderzoek worden gedaan om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Dat wordt ook wel mixed methodes genoemd.
Kwalitatief onderzoek is beschrijvend onderzoek en worden er interviews, gespreks- en observatieverslagen
gebruikt als basis om de data te verkrijgen. Kwantitatief onderzoek gaat om het verkrijgen van feiten en dat
wordt gedaan op basis van het analyseren van cijfers en grafieken (Baarda, 2014).

3.2 DESIGN THINKING
In dit onderzoek is de methode
van design thinking toegepast.
Design thinking is een vorm van
systeemdenken. Systeemdenken
wordt vaak toegepast als er met
complexe problemen wordt
gewerkt, zoals bijvoorbeeld het
oplossen van
duurzaamheidsproblemen (HZ
University of Applied Sciences,
n.d.). Design thinking is een
methode die zowel een manier
van denken is, als een manier van
werken, om op een creatieve
FIGUUR 9: DESIGN THINKING METHODE(TERRAR, 2018)
manier oplossingen te vinden voor
problemen of producten en diensten te ontwikkelen. In dit proces staat de mens centraal, wat voelen ze,
wat zijn hun behoeftes en wat zijn de problemen die ze tegen komen.
Deze methode bestaat uit vijf stappen zoals zichtbaar in figuur 9 hierboven. In de eerste stap Empathize
gaat de onderzoeker erachter komen wat nou eigenlijk de behoeften zijn van de gebruikers en welke
emoties daarbij komen kijken. Belangrijk is dat er gekeken naar alle betrokken partijen wordt gekeken.
Doormiddel van enquêtes, interviews en te observeren kan erachter gekomen worden, wat en waarom
mensen dingen doen. De tweede stap is Define, hier wordt alle gevonden data bij elkaar gevoegd om
erachter te komen wat het probleem is, dat aangepakt moet worden. Bij Ideate, de derde stap gaat het om
zo breed mogelijk en zoveel mogelijk ideeën te generen die het probleem kunnen oplossen. De één na
laatste stap is prototype. Dit is de fase, waar de genereerde ideeën in de vorige stap vertaald gaan worden
naar de fysieke wereld, en te kijken hoe deze kunnen worden toegepast. Hier gaat vooral om het leren. Als
laatste fase is de Test fase, hier wordt de gekozen oplossing getest en komt er feedback op de oplossing,
om zo de oplossing zo nog beter te maken. En vanaf dat punt kan het proces weer opnieuw beginnen (van
der Wardt, 2018).
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Dit onderzoek heeft zich gefocust op de eerste twee stappen (Empathize & Define) en het begin van stap 3
(Ideate) is gemaakt. In de Emphatize fase, is alle data verzameld om zo beter de gebruiken en de situatie te
snappen. In de tweede stap, Define, is deze data geanalyseerd. In mijn onderzoek zijn in deze fase ook de
personas ontwikkeld en de user journeys. De Ideate fase is terug te vinden om de conclusies die zijn
gevonden en de adviezen die gedaan zijn.

3.3 DATAVERZAMELING EN ANALYSE
Ter voorbereiding van dit onderzoek is de onderzoeker meegegaan met de Elfwegentocht. Deze vond 5 juli
2018 plaats. De Elfwegentocht was een evenement georganiseerd door de provincie Friesland. Het doel van
het evenement was laten zien dat duurzaam reizen zonder fossiele brandstof mogelijk is. Elke dag ging er
een delegatie vanuit de provincie Friesland bij een andere provincie op bezoek en ging een groep uit de
bezochte provincie met hen terug naar Friesland om ook daar initiatieven te bezoeken. De onderzoeker was
aanwezig op de dag waar het om Zeeland ging. Het thema was Zilte teelt en de energie transitie. De
onderzoeker is meegereisd en heeft onderweg naar Friesland veel geleerd over dit onderwerp. Tijdens deze
dag is de onderzoeker in gesprek gegaan met de mobiliteitsadviseur van de provincie Zeeland en andere
beleidsmedewerkers van de provincie met betrekking tot de Zeeuwse Energietransitie.
DATAVERZAMELING
Dataverzameling is op verschillende manieren gedaan. Dit kan gedaan worden doormiddel van desk-, als
fieldresearch. Deskresearch houdt in dat er gekeken is naar de resultaten van al uitgevoerde onderzoeken,
die zijn gedaan in het veld van het huidige onderzoek en dat er gekeken is hoe dit van toepassing is op dit
onderzoek. Met fieldresearch is de onderzoeker echt het ‘veld’ in gegaan om onderzoek te doen en heeft
zijn eigen data verzamelt doormiddel van een enquête, diepte-interviews en analyses. (Dingemans, 2018).
Waar de data vandaan worden gehaald, kan op verschillende manieren ingedeeld worden. Er zijn ook
verschillende bronnen: primaire, secundair en tertiaire. Primaire bronnen zijn de plaatsen, waar informatie
voor het eerst wordt vastgelegd zoals onderzoeksrapporten, scripties en sommige overheidspublicaties. De
belangrijkste punten van de primaire bronnen zijn terug te vinden in secundaire bronnen, zoals kranten,
boeken, tijdschriften en op internet. Tertiaire bronnen zijn bronnen, waar alleen de hoofdzaken in staan,
deze zijn meestal al wat ouder en zijn niet meer up-to-date (Fischer & Julsing, 2014).
Hieronder in tabel 2 is een beknopte weergave zichtbaar van wat er is gedaan per deelvraag. Onder de
tabel worden verschillende processen uitgebreider uitgelegd.
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TABEL 2:ONDERZOEKSMETHODE MET INSTRUMENT EN UITVOERING PER DEELVRAAG
Deelvraag
1. Welke functie wil het
E-Mobility Park
vervullen?

2. Welke user journeys
zijn er in de regio
Vlissingen?

3. Welke factoren
beïnvloeden het
keuzegedrag van de
gebruikers over
mobiliteit?

Onderzoeksme
thode
Diepteinterviews met
initiatiefnemer
en bestuurslid

Enquête

Diepteinterviews (10
stuks)
Literatuur
Onderzoek
Enquête
Diepteinterviews
Literatuuronde
rzoek

Weeranalyse
op data
dienstfietsen

Uitvoering

Hulpprogramma’s

Vragen opstellen
Respondenten benaderen en uitnodigen
Interview afnemen
Transcriberen
Transcript terugkoppelen aan respondent
Analyseren
Enquête ontwerpen en uitzetten
Data opschonen in Microsoft Excel
Data splitsen en samenvoegen met Microsoft Access
Draai tabellen en grafieken maken in Microsoft Excel
Analyseren data in Minitab en/of Microsoft Excel
Aan de hand van de gevonden data, personas en user
journey tabel maken
Zie verwerking deelvraag 1
Analyse is uitgevoerd in QDA Miner Lite doormiddel van
open codering
Zoeken naar informatie en gegevens over toeristen
Informatie verwerken
Zie enquête deelvraag 2
Zie diepte-interviews deelvraag 2

Easy Voice recorder
Express Scribe Transcription
Software (demo version)
Music speed changer
Microsoft Word

Zoeken naar informatie over mobiliteitsgedrag
Boek “Mobiliteitsgedrag begrijpen en beïnvloeden”
bestuderen
Informatie verwerken
Data dienstfietsen ontvangen, digitaliseren en verwerken
KNMI-weerstation Vlissingen downloaden en geschikt
maken
De twee dataset aan elkaar koppelen met behulp van
Microsoft Acces
Analyseren in Minitab
Informatie zoeken over de verschillende mobiliteiten
Informatie verwerken
Rangemodel ontwikkelen en maken in Microsoft
Powerpoint

Microsoft Word, Google
formulieren
Microsoft Excel, Microsoft
Access, Minitab

Zie deelvraag 1
En QDA Miner Lite
Microsoft Word
Zie enquête deelvraag 2
Zie diepte-interviews
deelvraag 2
Microsoft Word

Microsoft Excel, Microsoft
Access, Minitab

4.Welke opties zijn er
met andere mobiliteiten
om het aantal gereden
kilometers op fossiele
brandstoffen te
verlagen?

Literatuuronde
rzoek

Microsoft Word, Microsoft
Powerpoint

5. Welke user journeys
kunnen (deels)
vervangen worden door
fossielvrij vervoer?

Enquête
Analyse ritten
administratie

Zie enquête deelvraag 2
Data uit eerder onderzoek van het E-Mobility Park halen
Data opnieuw analyseren met focus op huidig onderzoek

Zie enquête deelvraag 2
Microsoft Word, Microsoft
Excel

6. Hoe kan de gevonden
werkwijze toegepast
worden op een andere
locaties?

Werkmethode
van
bovenstaande
deelvragen
analyseren

Gevolgde proces analyseren van dit onderzoek
Stappenplan maken

Microsoft Word

Tijdens dit onderzoek is er een enquête uitgezet onder mensen die wonen, werken of studeren in
Vlissingen en Oost-Souburg. De enquête is te vinden in bijlage 8.7. Het doel van de enquête was om
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erachter te komen, hoe mensen nu reizen, zowel naar werk/studie toe, als naar (zakelijke) afspraken en in
hun vrije tijd. Maar ook om erachter te komen welke factoren de keuze voor een vervoersmiddel
beïnvloeden. Er is gekozen om deze te maken in Google Formulieren. Vervolgens is een selecte steekproef
gedaan om zo veel mogelijk respondenten te krijgen. Er zijn twee vormen van een selecte steekproef
gedaan. Als eerste zelfselectie. Dit is gedaan doormiddel van de enquête te delen via het persoonlijk
netwerk van de onderzoeker en via het netwerk van het E-Mobility Park. Als tweede heeft er een
doelgerichte steekproef plaats gevonden doormiddel van de enquête face-to-face onder de aandacht te
brengen, zodra de onderzoeker door had dat de persoon binnen de doelgroep viel. Ook is er bij elke diepteinterview gevraagd of de respondent de enquête binnen de eigen organisatie wou delen (Tubbing, 2014).
Ook zijn er semigestructureerde diepte-interviews gehouden met verschillende mensen binnen de
doelgroep aan de hand van de enquête, om er zo beter achter te komen waarom ze de keuze maken, die ze
maken voor vervoer. De selectie voor de respondenten voor de interviews is zo gedaan, dat er een zo
gevarieerd mogelijk groep geïnterviewd is. Wel was de bindende factor dat ze allemaal werkenden zijn. De
groep bestond uit zes mannen en vier vrouwen allemaal van een andere organisatie. Daarnaast zijn er ook
twee diepte-interviews gedaan, om erachter te komen wat die missie en visie van het E-Mobility Park is.
Alle interviews zijn opgenomen met de app Easy Voice Recorder om er vervolgens transcript van te
schrijven.
Naast de enquête en de interviews is er ook gekeken naar het gebruik van de dienstfietsen van de
gemeente Vlissingen en welke invloed het weer hierop heeft. De gemeente Vlissingen heeft een logboek
waarin wordt bijgehouden per dag wie welke fietsen leent. Dit logboek is ter beschikking gesteld voor dit
onderzoek. Deze data is vervolgens gekoppeld aan de data van het KNMI-weerstation van Vlissingen (KNMI,
n.d.). De data van het KNMI-weerstation van Vlissingen is openbaar beschikbaar.
Als laatste is er literatuurstudie gedaan naar onder andere lichtere elektrische voertuigen, deelvervoer en
mobiliteitsgedrag. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd zowel op internet als in bibliotheken.
DATA ANALYSEMETHODEN
De gevonden data is op verschillende manieren geanalyseerd.
De semigestructureerde interviews zijn allemaal opgenomen om vervolgens transcripten ervan te maken.
Om de transcripten te schrijven, is er gebruik gemaakt van twee programma’s. De eerste is Express Scribe
Transcription Software (demoversie) en de tweede is de app Music Speed Changer. De transcripten zijn
vervolgens gecodeerd en geanalyseerd in QDA Miner Lite.
Om de data uit de enquête te analyseren, is er gebruik gemaakt van Microsoft Excel, Microsoft Acces en het
statistiek programma Minitab. Alle data is in eerste instantie in Excel tabellen geladen, waar de data is
opgeschoond. Vaak konden de data uit verschillende tabellen gekoppeld worden. Dit gebeurde met Acces.
Hier werden soms ook tabellen gegenereerd waarbij in Excel meerde waardes in een cel stonden. Deze
werden omgezet, zodat er nog maar één waarde in stond per cel. Wel bleven ze gekoppeld aan de index.
Daarna werden alle tabellen weer terug geladen naar Excel. In de meeste gevallen zijn met behulp met van
draaitabellen en -grafieken de data geanalyseerd. Voor statistische analyses werd de data vanuit Excel in
Minitab geladen. In Minitab zijn er pareto analyses en descriptieve analyses uitgevoerd.
Het logboek van de dienstfietsen van de gemeente Vlissingen is voor de analyse eerst gedigitaliseerd en ook
de data van het weerstation Vlissingen moest geschikt worden gemaakt voor dat deze aan elkaar
gekoppeld konden worden. Beide dataset zijn met behulp van query’s in Microsoft Acces gekoppeld.
Daarna zijn de relevante tabellen in Minitab geladen. Vervolgens zijn er doormiddel van regressie analysis
en 2 sample T tests verbanden geanalyseerd tussen de dienstfietsen en het weer.
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3.4 VALIDATIE EN BETROUWBAARHEID
Om zowel de validiteit, als de betrouwbaarheid te verhogen van het onderzoek zal er een
urenverantwoording bijgehouden worden met waar, wanneer aan gewerkt is. Dit wordt ook wel een audit
trial genoemd. Hierdoor kan zowel de onderzoeker, als anderen controleren welke stappen precies zijn
doorlopen om tot een conclusie te komen.
VADILITEIT
Validiteit is of het onderzoeksinstrument dat is gebruikt, gemeten heeft wat het moest meten. Afhankelijk
van welk onderzoeksinstrument zijn gebruikt, zal gekeken worden naar welke validatie methode daarbij
past (Swaen, 2017).
De interne validiteit zal worden verhoogd, doordat de enquête anoniem kan worden ingevuld. Hierdoor
zullen mensen meer geneigd zijn eerder eerlijk te antwoorden dan dat het niet anoniem is. Daarnaast zal de
vragenlijst kort gehouden worden en van tevoren aangegeven worden hoe lang het zal duren, zodat
mensen weten wat ze kunnen verwachten. De lijst zelf zal grotendeels uit meerkeuzevragen bestaan,
hierdoor zijn er vaste antwoorden mogelijk en zijn die resultaten duidelijker. Ook zal de vragenlijst
gecontroleerd worden door het projectteam, zodat de vragen kloppen en dat ze meten wat ze moeten
meten.
De externe validiteit zal worden verhoogd door genoeg respondenten te hebben op de enquête (Swaen,
2018). De enquête is verspreid doormiddel van het netwerk van het E-Mobility Park, persoonlijk netwerk,
en door gebruikt te maken van Facebook en LinkedIn. Verder is die bij zowel de Gemeente Vlissingen als bij
Scalda op het intranet gezet.
De interviews zullen op twee plekken worden afgenomen, als het kan worden de interviews gehouden op
de werkplek van de respondent. Hierdoor zullen zij in een vertrouwde omgeving zijn. Dit helpt om
antwoorden te krijgen die eerlijker zijn, omdat ze zich beter op hun gemak voelen (Dingemans, 2018b). Als
dit niet mogelijk was, zijn de interviews gehouden in een vergaderruimte van Dockwize.
BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens is belangrijk. Er is altijd een marge dat aan toeval toe te
rekenen is, daarom is het belangrijk de betrouwbaarheid te vergroten. Er zijn verschillende manieren om
dit te doen. Een van deze manieren is om wetenschappelijke bronnen te gebruiken, deze zijn bijvoorbeeld
vindbaar via Google Scholar, of te kijken of het uit een wetenschappelijk tijdschrift komt. Dit soort bronnen
geven meer garantie dat de uitkomst van het onderzoek verifieerbaar is en objectief (Swaen, 2017a). Ook
zorgen dat de interviews worden opgenomen en er transcripten van worden geschreven, kan het
onderzoek betrouwbaarder maken, dat de onderzoeker of andere mensen precies kunnen zien wat er
besproken is, maar ook dat het later nog een keer geanalyseerd kan worden indien nodig. Daarnaast zullen
de transcripten inzichtelijk gemaakt worden aan de geïnterviewde partijen, zodat zij het kunnen verifiëren
of het klopt. Om goed te kunnen zien hoe het onderzoek is gedaan, zal er van alles verslaglegging komen.
Als laatste zal er regelmatig voortgang en resultaten voor gelegd worden aan experts (zoals I de Vries) om
zo de betrouwbaarheid te vergroten. Maar ook het projectteam zal regelmatig mee kijken, hoe de
voortgang is, en zal het onderzoek besproken worden binnen het team.
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4. RESULTATEN
Tijdens de eerste stap van design thinking is er allemaal data verzameld. De tweede stap was deze data te
analyseren en verwerken. De resultaten van al deze geanalyseerde data is in dit hoofdstuk te vinden.

4.1 WELKE FUNCTIE WIL HET E-MOBILITY PARK VERVULLEN?
Het E-Mobility park wil een aanjager zijn in het stimuleren van emissie vrij vervoer. Ook willen ze dat er
uiteindelijk minder auto’s zijn. Dit willen ze bereiken door mensen te verleiden tot het gebruik van
elektrische deelauto’s. Met dit in het achterhoofd zijn ze een E-Mobility Park begonnen. Hoe het E-Mobility
Park is opgezet, is in het logistiekconcept in bijlage 8.8 te vinden. Er is begonnen met elektrische deelauto’s
voor de zakelijke markt. In de toekomst kunnen hier ook andere voertuigen (bijvoorbeeld elektrische
fietsen) aan worden toegevoegd. Het E-Mobility Park wil dit rendabel zien te krijgen, zodat commerciële
partijen – die traditioneel starten in grote steden – ook in Zeeland starten met hun mobiliteitsdiensten. Het
doel is dus een succesvolle pionier te zijn, die andere partijen stimuleert, zodat er emissie vrij vervoer
ontstaat (interviews, bijlage 8.3).

4.2 WELKE USER JOURNEYS ZIJN ER IN DE REGIO?
Voor deze resultaten voor deze deelvraag zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Het grootste deel komt
uit de enquête die is afgenomen onder mensen die wonen, werken of studeren in Vlissingen en OostSouburg. Er zal eerst een stuk algemene kenmerken over de respondenten die binnen de beschreven
doelgroep vallen. Daarna zal er naar de resultaten van de vragen gekeken worden.

4.2.1 ENQUÊTE RESULTATEN
Binnen de doelgroep zijn de resultaten in verschillende groepen gevonden, de eerste groepen zijn
studenten en werkenden. De werkenden zijn vervolgens weer opgedeeld in fulltimers en parttimers. Ook
wordt er soms onderscheid gemaakt in leeftijd of geslacht, om zo erachter te komen welke verschillende
keuzes voor vervoer gemaakt worden.
Tijdens het verwerken van de data uit enquête, is er besloten dat de student een minder relevante
doelgroep is voor dit onderzoek dan de werkende mens. Dit omdat ze vaak nog beschikking hebben tot een
gratis openbaarvervoerskaart (Dienst Uitvoering Onderwijs, n.d.). Toch zijn ze wel opgenomen voor
vergelijkingen, maar zal er niet heel diep op ingegaan worden.
Er zijn 235 enquêtes ingevuld, waarvan er 202
ingevuld zijn door de doelgroep (Wonen of
werken/studeren in Vlissingen of Oost-Souburg)
Van alle ingevulde enquêtes was ± 40% vrouw en ±
60% man.
Er zijn leeftijdsklassen gemaakt van bestaand uit 10
jaren: van 15-24, 25-34, enz. tot en met 65-74 jaar. In
alle klassen zaten tussen de 12-15% respondenten.
Dit met uitzondering van 15-24 leeftijd categorie
(42%) en 65-74 categorie (3%). In de jongere groep
zaten relatief veel studenten van zowel HZ University
of Applied Sciences als van het Scalda.
De studenten maakten 40% van de respondenten uit,
60% waren werkenden.

FIGUUR 10: VERTREKPUNT EN BESTEMMING VAN DE RESPONDENTEN
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Van de werkende respondenten werkt 71% fulltime, de rest parttime.
Van de mannelijke respondenten werkt 85% fulltime, van de vrouwelijke 58% fulltime.
Van de studenten, studeert 92% fulltime.
In figuur 10 hierboven is zichtbaar waar de respondenten vandaan kwamen en wat hun reisdoel was, een
goede spreiding over de provincie.
Van de respondenten die de enquête hebben ingevuld, reizen de meeste werkenden naar de volgende drie
postcodes: 4382NW (34%), 4382LJ (34%) en 4382NV (10%). Deze postcodes komen over een met de
volgende grote bedrijven bij die postcode: HZ, Gemeentehuis Vlissingen en Dockwize. Studenten reizen het
meeste naar 4382NW (78%) of te wel de HZ en Scalda. Op de tweede plaats staat de postcode 4382AC
(13%) en dit is de boulevard locatie van Scalda (figuur 28 in bijlage 8.4).
Een van de eerste vragen die gesteld was, was welke vervoersmiddelen op een dag worden gebruikt door
de respondenten (figuur 11). Bij werkende zijn er maar drie hoofdvervoersmiddelen waarop of waarin ze
zich verplaatsen. Namelijk de auto (46%), de fiets (29%) en lopen (10%). Studenten gaven aan dat ze op
typische dag meer verschillende vervoersmiddelen gebruiken. Naast de auto (21%), de fiets (20%) en lopen
(17%) gebruiken zij ook de bus (17%) en de trein (17%). Opvallend is nog wel, dat 5% van de werkenden en
3% van de studenten een elektrische fiets gebruikt.

Welke vervoersmiddelen worden op een gemiddelde dag gebruikt?
Auto
Fiets
Lopen
Trein
Bus
Elektrische fiets
Scooter (max 25 km/u)
Motor
Brommer / Scooter (max 45 km/u)
Veerboot
Step
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

precentage van de respondenten
Totale doelgroep

Werkenden

Studenten

FIGUUR 11: WELKE VERVOERSMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT OP EEN GEMIDDELDE DAG?
De vraag over hoeveel vervoersmiddelen op een gemiddelde dag gebruikt worden een selectie vraag was, is
er gekeken hoeveel antwoorden er werden gegeven aan de hand daarvan is bepaald hoeveel
vervoersmiddelen men gemiddeld op dag gebruikt. Hier valt in figuur 12 op dat de meeste, 57% van de
werkende, maar één vervoersmiddel gebruikt en 33% twee vervoersmiddelen gebruikt op een typische dag.
Bij studenten ligt deze verhouding anders. Daar gebruikt 36% maar één vervoersmiddelen en 24% twee
vervoersmiddelen op een typische dag. Maar liefst 28% gebruikt er drie op typisch dag. Bij werkende was
dit percentage maar 8%. Hierdoor is er vaak geen first- of last mile transport nodig. In hun vrije tijd kiezen
de respondenten minder vaak voor de auto en vaker andere vervoersmiddelen (figuur 29 in bijlage 8.4).
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Hoeveel vervoersmiddelen worden op een gemiddelde dag gebruikt om
te reizen per persoon?
5 vervoersmiddellen
4 vervoersmiddellen
3 vervoersmiddellen
2 vervoersmiddelen
1 vervoersmiddel
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FIGUUR 12: HOEVEEL VERVOERSMIDDELEN WORDEN OP GEMIDDELDE DAG GEBRUIKT PER PERSOON?
Ook is onderzocht hoe vaak de verschillende vervoerswijzen gebruikt worden per week. Wat gelijk opvalt in
figuur 13 is dat beide groepen als meest genoemde veel lopen om zich te verplaatsen van A naar B. Daarna
pas het gebruik van de auto en de fiets. Studenten gebruiken opvallende meer de bus en de trein en een
brommer of scooter die 45 kilometer per uur kan.

Hoe vaak worden de volgende vervoersmiddelen per week
gebruikt?
lopen
auto
fiets
elektrische fiets
scooter 25 km
brommer scooter 45 km
bus
motor
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veerboot
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FIGUUR 13: HOEVEEL KEER PER WEEK WORDEN DE VERVOERSMIDDELEN GEBRUIKT?
Veel mensen hebben op hun werk wel eens een afspraak of een
meeting buiten het bedrijf, waar ze werken. En de vraag die dan
naar boven komt is, hoe reizen deze mensen naar deze
afspraken. De vraag die gesteld was, was of de respondenten
(zakelijke) afspraken hebben binnen de straal (gerekend van uit
het E-Mobility Park), zoals hier naast zichtbaar in figuur 14.
Onder de bevraagde studenten komt het bij 44% voor dat er
FIGUUR 14: STRAAL BINNEN 7,5 KILOMETER VAN HET
een afspraak is binnen de aangegeven straal. Gemiddeld hebben E-MOBILITY PARK
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studenten 1,5 afspraken. Bij de werkende ligt het aantal respondenten dat afspraken heeft een stuk hoger
met 76% van de respondenten. Gemiddeld hebben de werkende respondenten 1,4 afspraken per week. Als
er naar fulltimers en parttimers wordt gekeken. Heeft 80% van fulltimers heeft afspraken elders en bij de
parttimers is dit maar 65%. Gemiddeld hebben fulltimers 1,5 afspraken per week ten op zichten van 1,1
afspraken bij de parttimers.
Vervolgens is er gekeken of het aantal afspraken per leeftijdsgroep zou verschillen. Over alle
leeftijdsgroepen is zichtbaar dat mannen gemiddeld meer afspraken (1,6 afspraak per week) hebben dan
vrouwen (0,9 afspraken per week) (figuur 30 in bijlage 8.4).
Als laatste is er gekeken naar met welke vervoersmiddelen de respondenten naar de afspraak reisde. Het
eerste wat opvalt in figuur 15 is dat het gebruik van de privéauto heel vaak voorkomt. Bij werkende ligt dit
aantal zelfs op 36%. Terwijl de auto van de zaak maar door 15% van de werkende respondenten gepakt
wordt. Wat duidelijk minder wordt gebruikt zijn de (dienst)fietsen, met 25%. Een heel klein deel, namelijk
6%, pak de elektrische deelauto van het E-Mobility Park.

Hoe wordt er naar een (zakelijke) afspraak gereisd?
Privé Auto
(dienst)Fiets
Auto van de zaak
Lopen
Trein
Elektrische fiets
Deelauto
Bus
Brommer/Scooter (max 45 km/u)
Veerboot
Scooter (max 25 km/u)
Motor
Step
0%

10%

20%

30%
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percentage van de respondenten
Totale doelgroep
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FIGUUR 15: HOE WORDT ER NAAR EEN (ZAKELIJKE) AFSPRAAK GEREISD?

26

Lichtere elektrische voertuigen, een kans voor het E-Mobility Park?

Het gebruik van privéauto ligt erg hoog in de
vorig grafiek. Daarom is er ook gekeken naar
hoe vaak woon-werkverkeer met zakelijke ritten
wordt gecombineerd. Uit figuur 16 blijkt er zeer
regelmatig ritten gecombineerd worden. 28%
van de respondenten zegt nooit ritten te
combineren echter 6% combineert ze altijd,
19% vaak en maar liefst 48% van de
respondenten combineert af en toe woon werkverkeer met zakelijke ritten. Al hoewel
parttimers een groot percentage (36%) nooit
ritten combineert, is er vaker vaak ingevuld met
25% en altijd met 7% als het gaat om ritten
combineren (figuur 31 in bijlage 8.4).

4.2.2 DE GEVONDEN DOELGROEPEN

Henrieke Zwiep

Hoe vaak worden zakelijke ritten met
woon-werkverkeer gecombineerd?
Altijd
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FIGUUR 16: HOE VAAK WORDEN ZAKELIJKE RITTEN MET WOONWERKVERKEER GECOMBINEERD?

Het is mogelijk om onderscheid te maken
tussen verschillende doelgroepen. Aan de hand
van de data is gekozen om onderscheid te maken tussen drie doelgroepen: fulltime werkenden, parttime
werkenden en studenten. Een andere doelgroep die niet vergeten kan worden zijn de toeristen. Voor de
twee werkende doelgroepen zijn personas gemaakt, op basis van de data om beter inzicht te krijgen in wie
het zijn in de doelgroep. Voor studenten en toeristen is er te weinig onderzoek gedaan om personas te
maken, wel is er een doelgroep beschrijving gemaakt. Deze zijn hieronder te vinden.
WERKENDEN

FIGUUR 17: JASPER
(STIJLVOLLE MAN VAN
HEADSHOT VECTOR,
2017)

Jasper is 45 jaar en woont in Goes. Hij werkt fulltime op de HZ University of
Applied Sciences. Hij pakt over het algemeen de auto naar werk. Maar op dagen
dat zijn vrouw de auto nodig heeft, pakt hij de fiets naar het station om met de
trein naar werk te gaan. Toch komt het ook geregeld voor, dat de vrouw van Jasper
ook naar Vlissingen moet. Op dagen dat ze beiden naar Vlissingen gaan carpoolen
ze. Voor zijn werk heeft Jasper twee keer per week een afspraak in de buurt. Hier
naar toe pakt hij zijn eigen auto, als hij die mee heeft en anders de auto van de
zaak. Als het goed weer is en het niet regent, dan pakt hij soms de fiets. Mocht het
verder in het land zijn dan pakt Jasper de trein, zodat hij nog wat werk in de trein
kan doen. In zijn vrije tijd doet hij zoveel mogelijk op de fiets.

Joanna is 32 jaar en heeft 2 jonge kinderen, man en een hond. Ze woont in
Dishoek en werkt parttime bij de gemeente Vlissingen. Daarnaast zorgt ze voor de
kinderen. Ze hebben thuis twee auto’s. Haar man heeft altijd de auto nodig voor
werk en op dagen dat Joanna werkt, brengt ze eerst de kinderen naar school en
gaat direct door naar werk. Het liefst zou ze dit op de fiets doen maar dan wordt
het lastig met kinderen weg brengen, alle tassen meenemen en ook nog eens op
FIGUUR 18:
tijd op werk staan. Een keer per week heeft ze een afspraak ergens anders, dan
JOANNA(HEADSHOT VAN pakt ze eigenlijk altijd haar eigen auto aangezien ze die toch mee heeft. Als het
LACHENDE VROUWEN
heel dichtbij is, pakt ze ook nog wel eens een dienstfiets. In de vrije tijd gaan ze
MET ORANJE KLEDING
met z’n allen nog weleens naar het strand om uit te waaien, als het weer het
VECTOR, 2017)
toelaat, doen ze dit op de fiets.
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TOERISTEN
Wie hier in de zomer in Zeeland is, kan er niet om heen, waar je ook loopt de kans is groot dat er binnen
gehoorafstand een andere taal wordt gesproken. Op jaarbasis zijn er ongeveer 10 miljoen overnachtingen
in Zeeland, waarvan ongeveer 50% buitenlandse gasten waren. In 2017 zijn er alleen in Vlissingen al
298.700 overnachtingen geweest. Mensen uit Frankrijk blijven het minst lang met gemiddeld 2,3 nachten
en Duitsers blijven het langst met gemiddeld 5,1 overnachting. De meeste toeristen huren een huisje of
chalet, als ze in Zeeland blijven, maar ook veel mensen kamperen hier (Kenniscentrum Kusttoerisme, 2018).
In 2015 kwam 94% van de toeristen van buiten Zeeland met de auto naar Zeeland en daarnaast nog eens
2% met een camper (NV Economische Impuls Zeeland, VVV Zeeland, & Kenniscentrum Kusttoerisme, 2015).
Hieruit blijkt dat toeristen als hoofdvervoersmiddel de auto gebruiken. De meeste gebruiken de auto voor
de meeste verplaatsingen als ze hier zijn, maar daarnaast zijn er steeds meer toeristen die ook fietsen. Er
komen bijvoorbeeld steeds meer Belgen met de auto met hun fiets achterop naar Zeeland, om hier te
fietsen. De trein wordt bijna niet met de trein gereisd, die heeft voornamelijk een woonwerk functie
(bijlage 8.5). De keuze van vervoer wordt vooral gebaseerd op het weer, de mogelijkheden die er in de
omgeving zijn, beschikbaarheid, kosten en afstand. Als er wordt gekeken naar waarom mensen naar
Zeeland komen, staat genieten van natuur op de eerste plaats, maar ook tijd doorbrengen met het
gezin/familie is een belangrijke reden (IJben & Kenniscentrum Kusttoerisme, 2019).
In Zeeland zijn er vier soorten gebruiksgroepen zichtbaar:
1. Interne gebruikers
• Dit zijn inwoners en vaste gasten. Er zijn ongeveer 115.000 vaste gasten, die een
eigen vakantie accommodatie hebben in Zeeland. De helft hiervan is Nederlands,
één derde is Duits en één tiende is Belgisch.
2. Eenmalige dag bezoekers
3. Eenmalige lange-verblijfsbezoekers
4. Herhaalbezoekers (IJben & Kenniscentrum Kusttoerisme, 2018)
Binnen dit onderzoek is er vooral gekeken naar de mensen die in Vlissingen en Oost-Souburg wonen of
werken. Hierdoor vallen toeristen buiten dit onderzoek. Om erachter te willen komen waarom zij zo vaak
met de auto komen en hoe ze zich nog meer verplaatsen, moet er eerst verder onderzoek worden gedaan.
STUDENTEN
Op de kenniswerf in Vlissingen zit zowel de HZ University of Applied Sciences (hbo-opleidingen) als de
Scalda (mbo-opleidingen). Beide scholen hebben meerdere locaties in Vlissingen dit betekent dat er
dagelijks veel studenten heen en weer reizen. In dit onderzoek is er niet heel diep op deze doelgroep in
gegaan. Wel hebben studenten van beide scholen de uitgezette enquête ingevuld, dus is er wel data over
welke vervoersmiddelen zij gebruiken. Op basis hiervan zullen er een aantal user journeys gemaakt worden.
Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg over deze doelgroep. Er is meer onderzoek nodig om een
beter inzicht te krijgen en om echte conclusies te trekken. Wel is het handig om te weten dat de meeste
studenten nog gebruik kunnen maken van een studenten Ov-kaart waardoor het openbaar vervoer gratis
voor hen is.

4.2.3 USER JOURNEY TABEL
Uit de gevonden data zijn user journeys gemaakt. Dit zijn voorbeeldreizen die mensen op een dag maken.
Deze zijn uitgewerkt per doelgroep. Er zijn drie soorten type ritten in aangegeven: woonwerk-verkeer,
zakelijke rit en vrijetijd. Elke rit begint thuis gaat soms rechtstreeks naar bestemming maar soms ook niet.
Elke reis wordt over een hele dag gezien en eindigt ook weer thuis. Er zullen drie voorbeelden uitgelicht
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worden. De eerste is de fulltime werkende die begint met de privéauto om naar werk te gaan, pakt deze
vervolgens om naar een afspraak te reizen. En gaat uiteindelijk direct van de afspraak naar huis met de
privéauto. ’s Avonds besluit de fulltimer naar de sportschool te gaan en besluit dit op de fiets te doen. De
tweede is de parttime werkende die hetzelfde begint als de fulltimer. Vanuit huis wordt er met de
privéauto naar werk gegaan, om later op de dag naar een zakelijk afspraak te gaan. Ook deze parttime gaat
direct van uit de afspraak weg van werk, maar maakt op weg naar huis een tussenstop om de kinderen op
te halen van school. Als laatste de toerist die met de auto naar Zeeland komt voor een dagje en de fietsen
mee heeft. Deze parkeert de auto, en pak de fiets om verder te fietsen naar een bestemming. Eind van dag
komt de toerist weer bij de auto en gaat naar huis. Door deze tabellen door te lopen is er duidelijk inzicht in
hoe mensen reizen.
TABEL 3: USER JOURNEY TABEL

Samengevat: Er zijn verschillende doelgroepen gevonden. Bij de werkenden viel op dat de meeste
werkenden de auto en de fiets gebruiken. Deze groep heeft een groot percentage afspraken. Hiervoor
wordt vaak de privéauto voor gebruikt. Ook wordt woon-werkverkeer regelmatig gecombineerd met
zakelijke ritten. Studenten daarentegen gebruiken naast de auto en de fiets veel meer gebruik van het
openbaarvervoer.

4.3 WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN HET KEUZEGEDRAG VAN DE GEBRUIKERS OVER
MOBILITEIT?
Er zijn verschillende factoren die een mens kunnen beïnvloeden een bepaald vervoersmiddel te pakken, in
deze deelvraag wordt er naar deze factoren gekeken. Al eerste zal er gekeken worden naar hoe het
mobiliteitsgedrag kan worden begrepen en beïnvloed. Wel moet hier in het achterhoofd gehouden worden,
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dat ieder mens anders is en dat deze resultaten zijn gebaseerd op data of literatuur die uit gaan van
gemiddelden.

4.3.1 MOBILITEITSGEDRAG BEGRIJPEN EN BEÏNVLOEDEN
Het is belangrijk dat mobiliteitsgedrag begrepen wordt. Pas als mobiliteitsgedrag kan worden begrepen,
kan er gekeken worden, waar het kan worden beïnvloed.
Er zijn drie soorten gedrag dat optreedt bij mobiliteit:
•
•
•

Beredeneerd gedrag (taken op plannings- en strategisch niveau)
Intuïtie met vuistregels (spontane acties)
Intuïtie met gewoontegedrag (‘ingeslepen’ gedrag)

Waar beredeneerd gedrag bewust gebeurt, wordt intuïtief gedrag aan de hand van vuistregels juist
automatisch en onbewust gedaan. Bij Intuïtie met gewoontegedrag is er sprake van een handeling, die zo
vaak is uitgevoerd dat deze handeling zonder moeite worden uitgevoerd. De keuze van een
vervoersmiddelen wordt meestal ingegeven door gewoontegedrag. Doordat dit er zo in gesleten is, wordt
er tijdens de handeling nauwelijks nieuwe informatie opgenomen en is het lastig om dit gedrag te
veranderen (van Heusden & CROW, 2014, pp 65-66).
Het beïnvloeden van gedrag kan op verschillende manieren gebeuren en op verschillende vlakken. Tabel 4
hieronder geeft enkele instrumenten hiervan. De voorbeelden zijn aangepast aan het huidige probleem.
TABEL 4: MANIEREN WAAR OP GEDRAG KAN WORDEN BEÏNVLOED (VAN HEUSDEN & CROW, 2014, P104)
Instrument

Achterliggende gedachte

Voorbeeld

Fysiek

Gedrag wordt veroorzaakt door de
omgeving
Gedrag wordt beïnvloed door de
hulpmiddelen die beschikbaar zijn

Deelfietsen prominent zichtbaar
dicht bij de uitgang
Met app kan je snel zien of
deelvoertuig beschikbaar is.
Ontgrendeling voertuig
Richtlijn van bedrijf welke afstand
welk voertuig
Mensen die vaak deelfietsen
gebruiken belonen
Informatie geven over de voordelen
vervoer, zorgt voor bewustere keuze
Inspelen op beleving, laten ervaren
hoe prettig elektrisch vervoer is

Techniek

Regelgeving
Financieel (belonen
en straffen)
Voorlichting en
educatie

Mensen houden zich aan regels, zeker
als die gehandhaafd worden
De optie met hoogste nut en laagste
kosten wordt gekozen
Perceptie beïnvloeding met informatie
Mensen aanzetten tot actie

Er is nog een andere manier van beïnvloeden, dat één van de sterkste technieken is om, mensen te
beïnvloeden, namelijk sociale beïnvloeding. Mensen kijken naar elkaar en baseren vervolgens hun gedrag
op wat ze de anderen zien doen (van Heusden & CROW, 2014, p. 240). Hierdoor kan sociale beïnvloeding
enorme impact hebben als er gedrag beïnvloed moet worden.
Bij nieuwe technologieën kunnen mensen nog wel eens wat afwachtend zijn naar hoe iets kan uitpakken.
Daarom zijn de “early adopters” juist zo belangrijk. Early adopters kunnen helpen door als ambassadeur en
rolmodel ingezet te worden bij promotie. Ook is het zo, dat als de early adopters positief zijn, zij hun
positieve ervaring vertellen in hun omgeving. Dit moedigt en stimuleert anderen, die het ook willen
proberen (Berveling, Moorman, & Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2018).
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4.3.2 ENQUÊTE RESULTATEN
In de enquête waren vragen verwerkt om te kijken hoe zwaar en welke factoren belangrijk werden
gevonden bij de keuze van vervoersmiddel. In totaal waren er tien factoren in de analyse meegenomen.
Deze varieerde van reistijd en afstand tot milieuvriendelijkheid. De uitkomsten van de vraag zijn vervolgens
met de gewogen factorscoremethode berekend tot een getalswaarde (Visser & van Goor, 2008). Waarvan
nul niet belangrijk werd gevonden en met 100 als heel belangrijk.
De belangrijkste factoren over de hele doelgroep zijn respectievelijk: reistijd, afstand, het weer van de dag,
beschikbaarheid en comfort. Zoals zichtbaar hieronder in figuur 19. Als er nu wordt gekeken naar de twee
subgroepen, dan zitten er duidelijke verschillen in. Studenten vinden reistijd, afstand, beschikbaarheid,
kosten, het weer van de dag en het hebben rijbewijs de belangrijkste factoren in hun keuze. Werkende
daarentegen vinden de volgende factoren belangrijk: reistijd, afstand, comfort, beschikbaarheid, weer van
de dag en dan pas kosten. Er zijn geen significante verschillen te vinden tussen fulltimers en parttimers
(figuur 32 in bijlage 8.4). Milieuvriendelijkheid/CO2 uitstoot staat bij studenten op plaats 9 van de 10 en bij
werkende staat het op een gedeelde 7 plaats samen met ruimte voor bagage. De respondenten van de
interviews gaven aan dat ze wel met duurzaamheid bezig zijn, maar dat de meeste dit niet meenemen in de
keuze van vervoer (interviews, persoonlijke communicatie, 2019).

Hoe sterk beïnvloeden de volgende factoren de keuze van een
vervoersmiddel? (0=niet, 100=heel sterk)
Reistijd
Afstand
Het weer van die dag
Beschikbaarheid
Comfort
Kosten
Rijbewijs
Ruimte voor bagage
Milieu / verminderde CO2…
Eenvoud van reserveren
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FIGUUR 19: HOE STERK BEÏNVLOEDEN DE VOLGENDE FACTOREN DE KEUZE VAN EEN VERVOERSMIDDEL?
Bij beide groepen werd aangegeven dat het weer van de dag invloed heeft op de keuze van het
vervoersmiddel. Op de vraag in de enquête gaf toch nog 23% aan dat geen enkele weeromstandigheid
invloed had. Dus dat neerslag, wind, te hoge en te lage temperatuur geen invloed heeft op de keuze. Als
het weer wel invloed heeft, dan is neerslag de doorslaggevende factor met 56% van de respondenten. En
daarna komt wind met 28% en te lage tempartuur 12%. Als laatste komt te hoge temperatuur met 3% van
de respondenten. Iets wat uit de interviews naar voren kwam, was dat kinderen ook een rol spelen in het
kiezen van een vervoersmiddel. Bijvoorbeeld als de kinderen opgehaald of weg gebracht moeten worden
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van en naar school. Wat ook opviel in de interviews was, dat respondenten benadrukken dat gemak een
belangrijke factor is bij de keuze van vervoersmiddel. Er is een voorkeur om de makkelijke keuze te nemen,
die ook het comfortabelst is. Als laatste kwam er uit dat veiligheid een rol speelt, met name in het donker
over een verlaten weg fietsen, werd als onprettig ervaren (interviews, persoonlijke communicatie, 2019).

4.3.3 WEER ANALYSE OP GEBRUIK VAN DIENSTFIETSEN GEMEENTE VLISSINGEN
Het aangeleverde register van uitleen van de dienstfietsen van de gemeente die 1098 dataregels bevatte,
verdeelt de periode augustus 2017 tot en met januari 2019. De set was niet helemaal compleet, er ontbrak
een kleine 3 weken aan data. Dit heeft geen invloed op de analyse.
Deze gegevens zijn gekoppeld aan de gegevens van het KNMI-weerstation van Vlissingen (KNMI, n.d.).
Hierdoor kon er onderzocht worden of/en welke weersomstandigheden invloed hebben op het gebruik van
de fietsen. De factoren die meegenomen zijn in de analyse zijn temperatuur, windsnelheid, zonuren en
neerslag. Met behulp van Mini-Tab is er gekeken, welke van deze factoren een significante invloed
uitoefent op het gebruik van de dienstfietsen. In bijlage 8.6 zijn screenshots van de analyses te vinden.
Uit de analyse blijkt dat er geen significante invloed is op het gebruik van de dienstfietsen door
temperatuur, wind en zonuren. Neerslag daarentegen, gaf wel een significante vermindering aan. Bij hevige
regenval waren er ± 50% minder ritten dan normaal.
Tijdens de interviews werd meerdere keren genoemd, dat mensen niet bezweet op een afspraak aan
wilden komen. Daarom is er in deze analyse ook gekeken naar wat de invloed van hogere temperaturen
was op het gebruik van fietsen. Ervan uit gaand dat mensen sneller zweten, als de temperatuur hoger is.
Echter kon hier geen significant verschil aangetoond worden. Er werd dus niet minder met de fiets gereden
als het erg warm weer was.
Als laatste is er nog gekeken op welke dagen er meer werd gefietst dan anderen. Hier waren een paar
dingen die opvielen. De woensdag was de dag dat er het minste werd gefietst met 17%. De vrijdag sprong
uit als de dag dat er het meest wordt gefietst met 24%. Ook blijkt dat er in schoolvakantie minder van de
fietst gebruik wordt gemaakt.
Samengevat: Er zijn drie soorten mobiliteitsgedrag die op verschillende manier kan worden beïnvloed. De
sterkste hiervan in sociale beïnvloeding. Bij de keuze van een vervoersmiddel zijn voor beide doelgroepen
zowel reistijd, als afstand de belangrijkste factoren waar rekening mee wordt gehouden. Ook is voor beide
doelgroepen het weer een belangrijk factor. Uit de weeranalyse blijkt dat alleen regen invloed heeft op
hoeveel fietsen gebruikt worden bij de gemeente Vlissingen.

4.4 WELKE OPTIES ZIJN ER MET ANDERE MOBILITEITEN OM HET AANTAL GEREDEN
KILOMETERS OP FOSSIELE BRANDSTOFFEN TE VERLAGEN?
Nu er is gekeken naar welke factoren een rol spelen, wordt er in deze deelvraag gekeken naar wat lichtere
elektrische voertuigen zijn en welke in aanmerking komen voor het E-Mobility Park. Als laatste is er
gekeken wat de range is van deze voertuigen.

4.4.1 LEV
LEV staat voor Light Electric Vehicle, wat neerkomt op elektrische vervoermiddelen die (meestal) twee of
drie wielen hebben. Om tot deze categorie te horen, heeft de modaliteit een actieradius van 15 tot 100
kilometer, de accu heeft een capaciteit van minder dan 10 kilowattuur en wegen minder dan 100 kilo.
Hieronder vallen bijvoorbeeld elektrische fietsen, -scooters en brommers. Maar ook Twizy’s, een soort over
dekte scooter (Nederland Elektrisch) (IDTechEx, 2011). De LEV zijn vooral ook geschikt voor de first of last
mile van een reis.
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Uit de data van de enquête blijkt dat respondenten het de onderstaande vervoersmiddelen het meest
interessant vinden. Hier wordt teruggekomen in de resultaten van de volgende deelvraag. Andere
vervoersmiddelen binnen de categorie LEV zijn buiten beschouwing gelaten doordat er te grotere
veiligheidsrisico’s aan vastzitten, of de leercurve voor gebruik is langer. Dit was vanuit de opdrachtgever
twee reden waar wel rekening mee gehouden moest worden.
ELEKTRISCHE FIETS
De bekendste en meest voorkomende van de lichtere elektrische voertuigen is de elektrische fiets. In 2016
was 1 op de 3 verkochte nieuwe fietsen een elektrische fiets (ANWB, n.d.). Een elektrische fiets (e-bike) is
een fiets die een motortje heeft die ondersteuning biedt, zoals bij een helling op of wind tegen. Deze
ondersteuning is tot 25 kilometer per uur, daarboven is het op eigen kracht verder fietsen.
Voor elektrische fietsen zijn er verschillende soorten motoren en plaatsen waar die kan zitten. Hieronder
kort wat, welke motor inhoudt. In tabel 5 hieronder staan de voor- en nadelen per motor uitgewerkt.
•

•

•

Voorwielmotor: deze zit zoals de naam het al zegt bevestigt in het voorwiel. Dit zorgt ervoor dat hij
erg stil is, maar ook weinig onderhoud nodig heeft. Hierdoor is de motor wel minder krachtig dan
andere motors.
Midden motor: de in het midden gemonteerde motor geeft meer ondersteuning dan een
voorwielmotor, maar maakt ook meer geluid. Door dat de motor in het midden laag zit, brengt dit
het zwaartepunt van de fiets naar beneden en zorgt voor meer stabiliteit.
Achterwielmotor: De motor vindt zich in het achterwiel. Hierdoor kan men het idee hebben dat ze
de wind altijd in hun rug hebben.

TABEL 5: VERSCHIL TUSSEN VOORWIEL-, MIDDEN-, EN ACHTERWIEL MOTOR OP EEN ELEKTRISCHE FIETS (ANWB, N.D.)
Soort
Voorwiel motor
motor
Voordelen
• Vaak stiller dan de
andere motoren
• Minder onderhoud
nodig
• Het design wordt
hier minder
beïnvloed
• Lage instap mogelijk
• Iets goedkoper dan
de andere opties

Midden motor
•
•
•

•
•

Nadelen

•
•

Minder krachtige
ondersteuning
Kan het gevoel
geven dat de fiets
getrokken wordt

•
•

Meer stabiliteit
tijdens het fietsen
Energie van de motor
wordt direct op de
trapas geleverd
Doseren van
ondersteuning
verloop nauwkeuriger
door dat het bij de
trapas zit.
Is te combineren met
alle soorten
versnellingen
Bij het plakken van
een lekke band zit de
motor niet in de weg
De motor maakt meer
geluid
De kracht op de
ketting is hoger, en
daardoor ook de kans
op storingen

Achterwiel motor
•
•
•
•

•
•

Geeft een zetje in
de rug
Natuurlijke
beleving tijdens het
rijden.
Stille motor
Stuurt strakker

Geen dichte
kettingkast
mogelijk
Geen
naafversnelling
mogelijk
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•

•

Onder bepaalde
omstandigheden
zoals bijvoorbeeld
bij sneeuw ijzel kans
op doorslippen
Het sturen gaat
zwaarder door het
gewicht op het
voorwiel

•
•

Is een stukje duurder
dan de andere twee
opties
De instaphoogte is
hoger in verband met
de motor

Henrieke Zwiep

•

•

Hebben meer
onderhoud nodig
Heeft een hoge
slijtage
Lastigere
verplaatsen door
gewicht op de
achterkant.

SPEED PEDELEC
Naast elektrische fietsen zijn er ook speedbikes, ook wel bekend als speed pedelec. Wat speedbikes anders
maakt dan een gewone elektrische fiets, is dat ze snelheden van 45 kilometer per uur kunnen halen.
Daarnaast hebben ze ook zelfstandige aandrijving naast de trapondersteuning. Doordat speedbikes snel
gaan, is de wetgeving anders dan voor gewone elektrische fietsen. Voor Speedbikes gelden daarom ook
dezelfde regels als bromfietsen. Dit betekent dat er een rijbewijs, verzekering, helm en kenteken nodig is.
Om een speedbike te besturen moet de bestuurder minimaal 16 jaar zijn en in bezit zijn van een
bromfietsrijbewijs, ook wel bekend als type AM. Een bromfietsrijbewijs is niet alleen nodig voor een
brommer, bromfiets en snorfiets, maar ook voor een speedbike en een scooter. Vanaf 16 jaar kan men
rijlessen volgen en het rijbewijs halen. Mocht een volwassen wel een auto- of motorrijbewijs hebben maar
geen bromfietsrijbewijs, dan mag die persoon er alsnog op rijden (Rijksoverheid, n.d.). De maximale
snelheid van een speedbike is 45 km/u, maar op een fiets- of bromfietspad buiten de bebouwde kom mag
die 40 km/u. Word er binnen de bebouwde kom gefietst, dan is de maximale snelheid 30 km/u. Daarnaast
mag een speedbike wel op een fiets/bromfietspad of op de rijbaan, maar niet op een fietspad. Als
bestuurder moet, naast de juiste leeftijd, ook een rijbewijs op zak hebben, en moet er een goedgekeurde
bromfiets- of speedbikehelm gedragen worden tijdens het fietsen. Net als bij auto’s wordt er geacht, dat de
bestuurder verzekerd is met een wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering en het kentekenbewijs van
de fiets bij zich heeft (Rijksoverheid, n.d.-b).
ELEKTRISCHE SCOOTER
Een ander vervoersmiddel dat al jaren populair in Nederland is, is de scooter. Scooters zijn tegenwoordig
ook te koop in een elektrische variant. In 2017 lag was nog maar 2,9 procent van alle verkochte scooters
elektrisch. Als er naar dezelfde periode in 2018 wordt gekeken was het aandeel gestegen naar 9,2 procent.
Hier is duidelijk stijging zichtbaar. Een aanleiding hiervoor kan zijn dat Amsterdam een milieuzone heeft
ingevoerd en binnen die zone zijn scooters van voor 2011 niet meer welkom (Koninklijke RAI Vereniging,
2018).
De huidige elektrische scooters hebben een actieradius van 40 tot 90 km bij een volledige opgeladen accu,
afhankelijk van merk en model. De accu opladen kan gewoon via het netstroom (220V) en kost niet meer
dan 20 tot 40 eurocent per keer. Het opladen duurt wel relatief lang voor dat de accu terug is op 100
procent. Dit kan tussen de zes en acht uur duren. De scooters zijn zo goed als onderhoudsvrij door de
borstelloze naafmotor die erin zit. Wel moeten de banden en remmen om de zoveel tijd gecontroleerd en
vervangen worden (Scooternews.nl, n.d.).
Er zit nog wel een verschil in het soorten scooters. Er zijn namelijk snorfietsen en bromfietsen. Allebei
worden het in de volksmond scooters genoemd, maar gelden er andere regels. Als de snelheid maximaal 25
km/h bedraagt, dan het valt het onder de regels van snorfietsen. Ook heeft een snorfiets een blauwe
kentekenplaat en mogen ze op het fietspad rijden. De bestuurder moet minimaal 16 zijn, in bezit is van een
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AM-rijbewijs en een WA-verzekering zijn. Maar een helm dragen is niet verplicht op een snorfiets
(Rijksoverheid, n.d.-a). Een bromfiets heeft een maximale snelheid van 45 km/h en heeft een gele
kentekenplaat. Doordat hij maximaal 45 km/h gaat, is een helm dragen verplicht. Ook moet de bestuurder
hier 16 jaar of ouder zijn en minimaal een AM-rijbewijs hebben. Deze mogen, omdat ze harder dan fietsers
rijden, niet op het fietspad, tenzij anders staat aangegeven (Rijksoverheid, n.d.-a). Een andere variant van
een elektrische scooter is een elektrische step. Er zijn er zowel die onder de 25 km/uur rijden, als erboven.
En vallen dus soms in de snorfiets regels en soms onder de bromfietsen qua regel, afhankelijk van hoe hard
ze mogen rijden (Politie, n.d.).
ELEKTRISCH STADSMOBIEL
Een Renault twizy is een voorbeeld van een elektrische stadsmobiel. Het lijkt op een overdekte
motor/scooter voor twee personen. Omdat hij in meerdere varianten beschikbaar is, kan het onder twee
verschillende regelgevingen vallen. Er is er één beschikbaar (de Twizy45) van 45 km/uur en valt hiermee
onder de bromfietsregelgeving. Deze mag al vanaf 16 jaar bestuurd worden, mits de bestuurder een AMrijbewijs heeft. Doordat hij maximaal 45 km/uur kan, mag deze dus ook op brompaden rijden. De andere
kan maximaal 80 km/uur en valt hiermee onder de auto regelgeving. Hiervoor moet de bestuurder een
autorijbewijs hebben en mag alleen op de openbare weg rijden (Autoweek, n.d.).
De enige uitzondering van de Twizy, waar geen twee personen in kunnen is de Twizy Cargo. Hier is de
tweede stoel weg gehaald, om zo ruimte te maken voor een bagageruimte van 180 liter. Het is hierdoor
een combinatie van scooter en bedrijfsauto. Deze is ook beschikbaar in beide maximale snelheden
(Renault, n.d.). Het voertuig is 2,34 met lang en heeft een breedte van 1,38 meter inclusief buitenspiegels
(Renault, 2018). Dit is nog een slag kleiner dan een Smart. Daarnaast heeft de Twizy een kleine draaicirkel.
Dit helpt om hem juist in die kleine parkeervakken te zetten waar gewone auto’s meer moeite mee hebben.
De accu van een Twizy heeft een actieradius van 100 km bij een volledig opgeladen accu. De accu’s zijn
zowel te huur als te koop. Het opladen kan gewoon aan het netstroom, dan duurt het wel 2 uur en 39
minuten om hem weer volledig vol te hebben. Bij een snellaadpunt zou dit maar acht minuten duren
(Verbruiken.nl, n.d.).
Doordat de Twizy kleiner, wendbaarder dan een auto is, heeft deze veel voordelen als er in een stad wordt
gereden, maar zeker ook omdat hij gewoon aan het netstroom opgeladen kan worden. Maar het grootste
verschil is misschien nog wel dat deze overdekt is en de bestuurder dus droog blijft als het regent.

4.4.2 RANGEMODEL
Elk vervoersmiddel heeft zijn eigen afstand met hoe ver er mee gereisd kan worden. Met sommige kan
oneindig gereisd worden, zoals een fiets mits er niks kapotgaat. Daar is het hoever wil de bestuurder fietsen
totdat het genoeg is. Uit de literatuur (Schaap, Harms, Kansen, Wüst, & Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2015) blijkt dat mensen bereid zijn voor verschillende motieven verschillende afstanden
af te leggen. Als er wordt gekeken naar hoe ver mensen bereid zijn te lopen, is 90% bereid tussen de 2,5 en
3,7 kilometer te lopen. Bij het gebruik van de gewone fiets is 90% van de mensen bereid 5 tot 7,5 kilometer
te fietsen. Als de elektrische fiets erbij komt gaat die afstand naar 10 tot 15 kilometer. Van deze
afstandsgroepen is steeds de gemiddelde waarde genomen voor de afstand die mensen bereid zijn af te
leggen. Uit ander onderzoek (Berveling et al., 2018) over scooters is dezelfde methodiek toegepast om de
range te bepalen. Hier ging het over een afstand van 15 tot 20 kilometer. Dit is in het rangemodel 17,5
kilometer geworden.
Er is voor een beperkt aantal voertuigen een rangemodel gemaakt. De keuze voor deze voertuigen komt
voort uit het feit dat iedereen loopt en fietst. De andere kwamen voor uit de enquête. Hieruit bleek dat de
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meeste mensen interesse hadden in elektrische fietsen en scooters. Hier meer over bij de resultaten bij de
volgende deelvraag.
In onderstaande figuur 20 is zichtbaar gemaakt tot hoe ver mensen bereid zijn te reizen met bepaald
vervoersmiddel gekeken vanuit het E-Mobility Park.

FIGUUR 20: RANGEMODEL VAN LOPEN, FIETS, ELEKTRISCHE FIETS EN (ELEKTRISCHE) SCOOTER
Bij het rangemodel moet wel rekening gehouden worden met de volgende zaken. De aangeven afstanden is
de hemelsbrede afstand. In de praktijk zal bijvoorbeeld minder ver reiken, omdat wegen vaak niet rechte
lijnen zijn. Ook is de afstand gebaseerd op alle motieven. Hieronder vallen woon-werkverkeer, vrije tijd,
onderwijs etc. Het is een ander verhaal als er naar een vervoermiddel wordt toegegaan. Dan wordt de
acceptabele loopafstand anders. Zo is de acceptabele loopafstand tussen de parkeerplaats en thuis 150
meter. Maar bij een onderwijsinstelling is het 300 meter. Dit blijkt ook uit de analyse van de Rabobank
fietsen van Dockwize. Deze worden relatief vaak gebruikt voor een ritje naar de HZ. De bedrijven liggen 600
meter lopen van elkaar vandaan.
Samengevat: Er zijn verschillende opties voor lichtere elektrische voertuigen. Uit de literatuur bleek dat de
mensen per vervoersmiddelen verschillende afstanden bereid was te reizen. Ook kwam er uit de literatuur
dat mensen over het algemeen niet bereid zijn ver te lopen voor een vervoersmiddel.

4.5 WELKE USER JOURNEYS KUNNEN (DEELS) VERVANGEN WORDEN DOOR
FOSSIELVRIJ VERVOER?
Om erachter te komen welke ritten vervangen kunnen worden, moet er eerst gekeken worden in welke
lichtere elektrische vervoersmiddelen interesse is, naast de al aanwezige auto’s. Ook zal er gekeken worden
naar hoeveel korte ritten die bedrijven met hun zakelijke auto’s rijden.
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4.5.1 ENQUÊTE RESULTATEN
De meeste respondenten zijn geïnteresseerd in elektrische deelauto’s (61%) blijkt uit figuur 21. Maar er is
een duidelijke tweede met elektrische fietsen, met 32% van de respondenten. De derde en vierde plek
liggen dichtbij elkaar, elektrische scooters met 20% en speed pedelecs met 18%. Echter er moet opgemerkt
worden dat 22% van de respondenten geen interesse heeft in het delen van voertuigen. Er is wel een
verschil tussen studenten en werkenden. Studenten hebben minder interesse in auto’s (49%) als ook in
fietsen (26%), maar de Twizy’s scoren relatief hoog met 18% van de respondenten. Zoals zichtbaar in figuur
20 hieronder. Als er naar het verschil tussen fulltimers en parttimers wordt gekeken, zijn er maar twee
dingen die echt opvallen (figuur 33 in bijlage 8.4). Het eerste is dat de fulltimers meer geïnteresseerd zijn in
elektrische auto’s (71% versus 56%). En het tweede is dat parttimers meer geïnteresseerd zijn in elektrische
fietsen (38% versus 34%).

In welke elektrische deelvoertuigen is er interesse?
Elektrische auto’s
Elektrische fietsen
Elektrische scooters
Speed pedelecs
Twizy's (80 km/u)
Elektrische steps
Geen Interesse
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

percentage van de respondenten
Totale doelgroep

Werkenden

Studenten

FIGUUR 21: IN WELKE ELEKTRISCHE DEELVOERTUIGEN IS ER INTERESSE?
Als er in figuur 22 wordt gekeken naar het verschil in interesse tussen mannen en vrouwen zijn er grote
verschillen. Mannen hebben eigenlijk in alle vervoersmiddelen meer interesse, met uitzondering van
elektrische fietsen. Met name valt op dat er voor de Twizy bij de vrouwen een factor vier minder interesse
is. Vrouwen hebben ook over het algemeen minder interesse in delen.

In welke elektrische deelvoertuigen hebben
mannen/vrouwen interesse?
Elektrische auto’s
Elektrische fietsen
Elektrische scooters
Speed pedelecs
Twizy's (80 km/u)
Elektrische steps
Geen Interesse
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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35%

40%

percentage van de respondenten
Man

Vrouw

FIGUUR 22: VERSCHIL INTERESSE DEELVOERTUIGEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
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Als laatste is er gekeken naar het verschil in leeftijd en de interesse in deelvervoermiddelen. Hieronder in
figuur 23 is een mooie oplopende lijn zichtbaar in de interesse in elektrische auto’s naarmate de leeftijd
toeneemt. De interesse in elektrische scooters daalt juist naarmate de leeftijd toeneemt. Bij elektrische
fietsen is zichtbaar dat de jongste leeftijdsgroep (15-24) juist de minste interesse heeft. Het imago van de
elektrische fiets is niet altijd positief. Meerdere respondenten uit de interviews vinden een elektrische fiets
leuk klinken voor als ze oud(er) zijn maar zouden er nu niet op willen fietsen (interviews, persoonlijke
communicatie, 2019). De interesse in speed pedelecs wisselt nogal, maar de groep met de minste interesse
zijn de 25-34-jarigen.

precentage van de respondenten

Welke leeftijdsgroep heeft interesse in welke
deelvervoersmiddelen?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Elektrische Elektrische Elektrische Speed Twizy's (80 Elektrische Geen
fietsen
scooters pedelecs
km/u)
steps
interesse
auto’s
15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

FIGUUR 23: INTERESSE IN DEELVERVOERSMIDDELEN PER LEEFTIJDSGROEP
In de deelvraag welke user journeys zijn er in de regio, is er gekeken naar hoe respondenten naar afspraken
reizen en hoe vaak deze afspraken voor komen. Daar kwam uit, dat er vaak de privéauto werd gepakt, om
naar deze afspraken te gaan. Een optie om dit te veranderen, is als respondenten bereidwillig zijn een
ander vervoermiddel te gaan gebruiken, als deze van uit het bedrijf werd aangeboden. De resultaten zijn
zichtbaar in figuur 24. Het is eerste wat opvalt is dat een grote groep met 51% is bij de werkende die nee
zegt. Maar dat betekent dat er wel 36% misschien gebruik wil maken van een vervoersmiddel van de zaak
en 13% dat sowieso bereid is te doen. Dat betekent dat in totaal er ook een kans van 49% is dat er zakelijke
ritten vervangen kunnen worden door een duurzamer vervoersmiddel.

Zou dit anders zijn als er een voertuig
geregeld was van uit de zaak?
Allen
Studenten
Werkenden
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

precentage van de respondenten

FIGUUR 24: BEREIDHEID OM EEN VOERTUIG
Ja

Nee

Misschien

VAN DE ZAAK TE GEBRUIKEN ALS DIE WORDT
AANGEBODEN
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In de data waren er twee bedrijven die er uitsprongen, waar veel respondenten werken, namelijk de HZ en
de gemeente Vlissingen. Bij de HZ zijn er 35 respondenten en bij de gemeente Vlissingen 41. De data van
beide bedrijven is geanalyseerd om te kijken hoe de respondenten daar nu reizen en of er mogelijkheden
zijn tot ritten vervangen. Bij beide bedrijven geven respondenten aan dat er afspraken buiten het bedrijf
zijn. Bij de HZ hebben de respondenten gemiddeld 1,13 afspraken per week. En bij de gemeente Vlissingen
ligt dit aantal op 1,15 afspraken per week, oftewel in dezelfde orde van grootte.
Als er wordt gekeken naar hoe beide werknemers naar een afspraak binnen 7,5 km reizen, zijn er grotere
verschillen zichtbaar. Figuur 25 laat zien dat de gemeente Vlissingen wel twee keer zoveel de fiets pakt dan
de HZ. Maar dat bij de HZ veel vaker de auto van de zaak wordt gepakt, 2 keer zoveel dan bij de gemeente
Vlissingen. Ook gebruikt de HZ de elektrische deelauto voor ritten en de gemeente Vlissingen niet. Dit is te
verklaren doordat geen van de pilot gebruikers van de gemeente de enquête hebben ingevuld.

Welke vervoersmiddel wordt gebruikt om naar een afspraak te
gaan bij de gemeente Vlissingen en de HZ?
(dienst)Fiets
Privé Auto
Auto van de zaak
Deelauto
Trein
Lopen
Bus
Elektrische fiets
Scooter (max 25 km/u)
Brommer/Scooter (max 45 km/u)
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40%

Percentage van de respondenten
Gemeente Vlissingen
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FIGUUR 25: VERSCHIL IN GEBRUIK VAN VERVOERSMIDDELEN OM NAAR EEN AFSPRAAK TE GAAN TUSSEN GEMEENTE
VLISSINGEN EN DE HZ

4.5.2 ANALYSE RITTENADMINISTRATIE
Vanuit eerder onderzoek, uitgevoerd door logistiek studenten voor het E-Mobility Park (Francke, Marijs,
Ouwerkerk, & Westerweele, 2018), is dat de rittenadministratie van de dienstauto’s van verschillende
partners van het E-Mobility Park is geanalyseerd. Voor dit onderzoek is op de resultaten ook nog een
analyse gedaan om zo specifiek het antwoord te vinden welke ritten vervangen kunnen worden. De data uit
het rapport zijn eigenlijk roundtrips. Voor deze toepassing is gekozen om deze te delen door twee, om zo
een enkele reis te simuleren.
Uit de data blijkt dat 12% van de ritten onder de 5 kilometer zijn en 11% van de ritten tussen de 5 en 10
kilometer. In totaal zijn 23% van de ritten minder dan 10 kilometer.
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Wat is het percentage ritten van dienstauto's
per kilometergroep?
12%
0-5km
11%
56%

5-10km
10-25km

21%

>25km

FIGUUR 26: PERCENTAGE RITTEN VAN DIENSTAUTO’S PER KILOMETERGROEP
Er is ook gekeken naar de verschillen van het aantal
TABEL 6: ABSOLUTE AANTALLEN RITTEN IN 2017 VAN DE
ritten zijn per bedrijf. In tabel 6 hieronder is zichtbaar
DIENSTAUTO’S VAN DE PARTNER BEDRIJVEN (FRANCKE ET AL.,
hoeveel ritten per kilometergroep er worden gemaakt. 2018)
Zo blijkt dat Orionis op het totaal aantal ritten dat ze
Enkele reis
0-5km
5-10km
10-25km
>25km
maken verhoudingsgewijs, veel korte ritten hebben.
Dockwize
19
9
40
77
Echter in absolute aantallen is de HZ degene die de
Scalda
33
66
61
285
meeste korte ritten maakt. Per jaar worden er dus
Orionis
98
11
233
109
HZ
124
171
138
797
(247+257=) 531 ritten per jaar onder de 10 kilometer
Totaal
274
257
472
1268
gemaakt. Deze komen in aanmerking om vervangen te
worden door een elektrische fiets. Deze categorieën zouden door elektrische scooters of speed pedelecs
vervangen kunnen worden.
Samengevat: Uit het onderzoek blijkt dat vooral korte en/of zakelijke ritten in aanmerking komen om
vervangen te worden door lichtere elektrische voertuigen. Uit de enquête bleek dat de meeste
respondenten interesse hadden in elektrische fietsen of scooters. Ook was een redelijke percentage
respondenten bereid vervoer te delen.

4.6 HOE KAN DE GEVONDEN WERKWIJZE TOEGEPAST WORDEN OP EEN ANDERE
LOCATIES?
Als andere locaties ontwikkeld worden, wordt er aangeraden:
1.
2.
3.
4.
5.

Focus op business to businessmodel, mits er geen grote bekendheid is.
Design thinking model gebruiken bij ontwikkeling van de nieuwe locatie
Bepaal de doelgroepen.
Bepaal de behoeften.
Gebruik het range model, om inzicht te krijgen welke voertuigen nodig zijn

Aandachtspunten
•
•

Lichtere elektrische voertuigen altijd dicht bij gebruikers plaatsen
Sociale gedragsbeïnvloeding is het krachtigste beïnvloedingsinstrument, dit moet goed gebruikt
worden, omdat vervoerskeuze valt onder de moeilijk te veranderen gewoontegedrag.
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5. DISCUSSIE
In deze discussie zullen de volgende dingen behandeld worden. Als eerste het gaan over de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Daarna zal er teruggeblikt worden op de verwachtingen
die er waren. De verbeterpunten zullen als volgende behandeld worden. Er zal nog even naar de theorie
gekeken worden en als laatste zullen er aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek.
DATA BETROUWBAARHEID/VALIDITEIT
Er was op de anonieme enquête een goede respons. Zo’n 202 respondenten die in Vlissingen wonen of
werken is mooi, echter de bijdrage van werkenden van HZ en Gemeente Vlissingen was groot. Andere grote
werkgevers zoals bijvoorbeeld Damen ontbrak. Dit moet wel in gedachten worden gehouden, want deze
twee grote bedrijven kleuren de informatie. De uitkomst van analyses van meer dan 200 respondenten is
volgens de literatuur stabiel, extra deelnemers verbetert de analyse niet (Van Heusden et al., 2014, p. 56).
Echter elke keer dat er naar een kleinere groep wordt gekeken, wordt de betrouwbaarheid kleiner. De
groep studenten en werkenden was nog boven de 80 deelnemers en staan voorzichtige kwantitatieve
analyses toe. Echter bij deelgroepen zoals werkenden parttimers moet voorzichtig omgegaan worden met
de resultaten, omdat ze op een kleinere groep zijn geanalyseerd.
VERWACHTINGEN
Van tevoren was al verwacht, dat in zakelijke sector de kansen lagen. Natuurlijk, omdat het lichtere
elektrische voertuigen gaat, waren korte afstanden een logische verwachting. Van tevoren was al bekend
dat de HZ veel korte ritten met de auto deed. Het was niet bekend welke kansen er lagen bij de gemeente.
De verschillen parttime/fulltime en ook m/v leverde nieuwe inzichten op voor het bedrijf.
VERBETERINGEN
De enquête had ook beter gekund. De vragen hadden specifieker gesteld moeten worden. Zo lijkt er over
de vraag, zakelijke afspraken, onduidelijkheid te zijn geweest bij studenten. Het was ook beter om
waarderingscijfers te vragen, in plaats van omschrijvingen, zoals niet, sterk, matig etc. Doordat er geen
waarderingscijfers waren gevraagd, moest dit omgerekend worden naar cijfers. Dit maakte statistiek
lastiger en minder precies. Naast dat het extra werk opleverde wat voorkomen had kunnen worden door
betere vraagstelling.
THEORIE
De theorie uit het theoretisch kader heeft enorm geholpen om de problematiek van het probleem beter te
snappen. Echter zijn deze vooral als achtergrondkennis gebruikt tijdens het onderzoek. Het design thinking,
heeft wel erg goed geholpen om structuur te vinden in het onderzoek. Doordat de onderzoeker nog nooit
eerder zo’n complex vraagstuk had geanalyseerd, duurde het even totdat de juiste aanpak was gevonden.
AANBEVELING VOOR VERVOLGONDERZOEK
Binnen dit onderzoek is er vooral gekeken naar de mensen die in Vlissingen en Oost-Souburg wonen of
werken. Hierdoor vallen toeristen buiten dit onderzoek. Om erachter komen, waarom zij zo vaak met de
auto komen en hoe ze zich nog meer verplaatsen, moet er eerst verder onderzoek worden gedaan.
Ook is meer onderzoek nodig voor studenten. Wel is het handig om te weten dat de meeste studenten nog
gebruik kunnen maken van een studenten Ov-kaart waardoor het openbaar vervoer gratis voor hen is. Dit
was ook de reden dat de focus van het onderzoek op werkenden was gericht.
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6. CONCLUSIE
De deelvragen zullen helpen de onderzoeksvraag te beantwoorden, dus eerst zal er per deelvraag beknopt
de deelconclusie weer gegeven.
Welke functie wil het E-Mobility Park vervullen?
De functie van het E-Mobility Park is succesvolle pionier te zijn in het delen van emissievrij vervoer en die
andere partijen stimuleert hetzelfde te doen.
Welke user journeys zijn er in de regio?
Er zijn verschillende doelgroepen gevonden: werkenden (fulltimers/parttimers), studenten en toeristen.
Werkenden:
Het bleek dat de meeste vervoermiddelen die gebruikt worden op een dag de auto is. Naast de auto kiezen
werkenden ook vaak voor de fiets. Maar echter weinig voor het openbaar vervoer. Zo’n 90% van de
werkende gebruiken maximaal twee vervoersmiddelen op een gemiddelde dag. In de vrije tijd wordt de
auto aanmerkelijk minder gebruikt en wordt er meer met de fiets en lopend gedaan.
Wat opvalt is dat een groot percentage zakelijke afspraken heeft. Naar zakelijke afspraken wordt vaak de
privéauto gebruikt. Een deel verklaring hiervoor is, dat er regelmatig woon-werkverkeer wordt
gecombineerd met zakelijke afspraken. Daarnaast gaat een aanmerkelijk percentage op de fiets naar de
afspraak. Gemiddeld hadden de werkenden 1.4 afspraken per week. Mannen hadden over leeftijdsgroepen
gemiddeld meer afspraken dan vrouwen. Ook hebben fulltimers meer afspraken dan parttimers.
Studenten:
Bij studenten maken het meeste gebruik van de auto en fiets. Lopen, trein en bus liggen daar dicht achter.
Dit kan te maken hebben met, dat de meeste studenten de beschikking hebben over gratis OV. Ook kan het
een rol spelen dat ze minder ter beschikking hebben tot een auto of nog geen rijbewijs hebben. Toch blijkt
dat studenten in hun vrije tijd vaker een auto pakken dan op een gemiddelde werkdag.
Toeristen:
Er is geen uitgebreid onderzoek geweest naar de vervoersmiddelen die toeristen pakken. Uit afgenomen
interview met de expert en uit de literatuur bleek dat 94% van de toeristen met de auto naar Zeeland komt.
Welke factoren beïnvloeden het keuzegedrag van de gebruikers over mobiliteit?
Er zijn drie soort gedrag als er naar mobiliteit wordt gekeken; beredeneerd gedrag, intuïtie met vuistregels,
intuïtie met gewoontegedrag. Behalve beredeneerd gedrag gaat het allemaal automatisch of onbewust.
Vervoerskeuze valt onder gewoontegedrag. Gedrag kan op verschillende manieren beïnvloed worden. In
het kort komt het erop neer, dat het voor mensen zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk gemaakt moet
worden. Een van sterkste manieren van beïnvloeding is sociale beïnvloeding. Mensen kijken naar elkaar en
baseren hun gedrag op wat ze zien.
Als er wordt gekeken naar factoren die een rol spelen in de keuze van een vervoersmiddel staan reistijd en
afstand bij beide doelgroepen boven aan. Werkenden vinden beschikbaarheid en kosten ook een
belangrijke factor, gevolgd door het weer van de dag. Tussen fulltimers en parttimers is geen significant
verschil zichtbaar tussen de factoren. Studenten daarentegen vinden de beschikbaarheid, kosten en het
weer van de dag ook belangrijk. De andere factor die ook belangrijk is, is een rijbewijs hebben.
Milieuoverweging speelde bij geen van de doelgroepen een rol. Wel blijkt dat duurzaamheid belangrijk
wordt gevonden, maar dit wordt niet meegenomen in de keuze voor vervoer.
Beide doelgroepen gaven aan dat het weer een belangrijke factor is. Bij de analyse van het gebruik van de
dienstfietsen van de gemeente Vlissingen is gebleken dat regen, als enige weersfactor, invloed heeft op het
gebruik. Het gebruik daalt dan met ±50% op sterk regenachtige dagen.
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Welke opties zijn er met andere mobiliteiten om het aantal gereden kilometers op fossiele brandstoffen
te verlagen?
Er is gekeken naar elektrische fietsen, speed pedelecs, elektrische scooter en Twizy’s. Uit volgende
deelvraag bleek dat dit de populairste waren, maar het zijn de al bekende lichtere elektrische voertuigen.
Met elektrische fietsen en scooters kunnen eigenlijk alle korte afstanden binnen redelijk termijn bereikt
worden. Uit de literatuur blijkt dat mensen niet ver willen lopen, naar bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Dit
geldt waarschijnlijk ook voor gebruik van deelvervoer.
Welke user journeys kunnen (deels) vervangen worden door fossielvrij vervoer?
Bij onderzoek hiernaar komende volgende aspecten aan het licht:
Er is al gebleken dat er veel met de auto wordt gereisd naar zakelijke afspraken. Uit de rittenanalyse van de
dienstauto’s van de HZ, Orionis, Scalda en Dockwize blijkt dat er veel korte ritten worden gedaan. Zo’n 23%
van alle ritten zijn onder de 10 kilometer. Als er specifiek gekeken wordt naar hoe medewerkers van de HZ
en gemeente Vlissingen naar afspraken reizen, blijkt dat er een groot verschil is in gedrag. Bij de gemeente
wordt twee keer zoveel de fiets gebruikt om naar afspraak gaan. Bij de HZ daarentegen wordt weer vaker
de auto van de zaak gebruikt. Ook gebruikt de HZ af en toe de elektrische deelauto. Een obstakel is nog wel
dat best veel respondenten de privéauto gebruiken om naar afspraken te reizen en er veel woonwerkverkeer met zakelijke afspraken wordt gecombineerd. Daarom is er gevraagd of respondenten bereid
waren een ander vervoersmiddel te gebruiken, als deze van uit de zaak regelt was. Zo’n 51% van de
werkende zei dit niet bereid te zijn. En maar 36% is dit bereid misschien te doen. Toch vindt 13% het geen
probleem om dan anders te gaan reizen. Dat zou betekenen dat 49% mogelijk te motiveren is om te
overstap te maken naar een ander vervoersmiddel.
De interesse voor elektrische deelvoertuigen is hoog. Zo’n ±60% van de respondenten zijn geïnteresseerd in
elektrische auto’s, ongeveer 30% in elektrische fietsen, ±20% in elektrische scooters en ±18% in speed
pedelecs. Over het algemeen hebben mannen meer interesse in alle deelvoertuigen, behalve elektrische
fietsen. Daar hebben vrouwen meer interesse in. Werkenden hebben meer interesse in zowel auto’s, als
elektrische fietsen. Fulltimers hebben meer interesse in elektrische auto’s, terwijl parttimers meer
interesse hebben in elektrische fietsen. De studenten hebben minder interesse in elektrische auto’s of
fietsen. Wat er wel uit springt is dat ze meer interesse hebben in de Twizy’s.
Uit het bovenstaande blijkt dat vooral de zakelijke ritten in aanmerking komen om vervangen te worden
door elektrische deelvoertuigen. De korte ritten komen in aanmerking voor de lichtere elektrische
voertuigen, zoals elektrische fietsen of elektrische scooters. Een redelijk percentage van de respondenten
blijkt hier eventueel toe bereid te zijn.
WELKE KANSEN ZIJN ER VOOR HET E-MOBILITY PARK VLISSINGEN OM HET AANTAL GEREDEN KILOMETERS OP FOSSIELE
BRANDSTOFFEN TE VERLAGEN?
De kansen voor het E-Mobility Park Vlissingen liggen momenteel in de zakelijke ritten. Er zijn momenteel
veel korte autoritten, die gemaakt worden met privé-, zowel als zakelijke auto’s, die vervangen kunnen
worden. Deze kunnen vervangen worden door lichtere elektrische voertuigen. Met name bij de HZ, Orionis
en Scalda worden veel korte ritten gemaakt met de dienstauto’s. De interesse in lichtere elektrische
voertuigen is aanwezig, echter hier is nog wel promotie nodig. Sociale beïnvloeding blijkt een sterke
techniek te zijn om hiertoe te passen. Er moet wel rekening gehouden worden met de verschillende
wensen van de doelgroepen. In de toeristische markt liggen momenteel nog geen kansen. Zodra emissie
vrije vakanties op komen, dan zijn hier zeker kansen om op in te haken.
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7. ADVIES
Het advies om business-to-business te starten op zes locaties met elektrische fietsen. Namelijk op de HZ,
Orionis, Dockwize, Scalda, het gemeentehuis van Vlissingen en natuurlijk het E-Mobility Park zelf. Naast
elektrische fietsen zouden de bestaande dienstfietsen eventueel, die bij de bedrijven al staan, ingebracht
kunnen worden bij het E-Mobility Park. Uit het onderzoek blijkt dat er soms grote verschillen bestaan in het
gebruik van fietsen voor korte afstanden. Zoals bleek uit de vergelijking tussen de HZ en gemeente
Vlissingen. Om het echt succesvol te maken, moeten de fietsen dicht bij de gebruikers staan, zoals ook uit
het onderzoek bleek. Dit zal ook onder aandacht gebracht moeten worden bij de potentiële gebruikers, om
een hoog deelname percentage te realiseren. Ook moet hier nagedacht worden om het deelsysteem op te
zetten als een A-B-structuur. Hierdoor zouden gebruikers makkelijk kunnen overstappen op een ander
vervoersmiddel zoals bijvoorbeeld de elektrische deelauto en hoeft het niet altijd een roundtrip te zijn. En
krijgen de gebruikers de kans om het ook te gebruiken als first of last mile optie
Elektrische scooters zouden kunnen inhaken op deze pilot. Het voordeel van scooters is in tegenstellig tot
de elektrische fiets een hip imago.
Aan het invoeren van speed pedelecs zitten wat complicaties. Dit heeft te maken met de huidige
regelgeving dat de fietsers op de openbare weg moeten rijden tussen de auto en het andere is, is dat het
verplicht is een helm te dragen. Daarom is het advies om eerst instantie te beperken tot elektrische fietsen
en scooters.
Om de pilot te introduceren bij de gebruikers, kan gedacht worden aan een evenement waarbij geprobeerd
wordt mensen de ervaring te geven om op deze voertuigen te rijden. Bij verdere promotie moet er
rekening gehouden worden dat milieuoverwegingen niet echt spelen een rol spelen in keuze van
vervoersmiddel bij de gebruiker. Hier moet dus niet de focus opgelegd worden. Promotie via early adopters
is aan te raden. Een laatste aandachtspunt is dat woon-werkverkeer gecombineerd wordt met zakelijke
ritten, mensen de mogelijkheid geven de elektrische fiets mee naar huis nemen, kan het gebruik
stimuleren.
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8.2 BUSVERBINDINGEN VLISSINGEN EN MIDDELBURG

FIGUUR 27: BUSLIJNEN VLISSINGEN EN MIDDELBURG (CONNEXXION, 2015)
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8.3 INTERVIEWS PROJECTLEIDER EN BESTUURSLID E-MOBILITY PARK
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8.4 GRAFIEKEN VAN DE RESULTATEN ENQUÊTE
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FIGUUR 28: TOPBESTEMMINGEN OP POSTCODE
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FIGUUR 29: WELKE VERVOERSMIDDELEN WORDEN GEPAKT IN DE VRIJE TIJD?
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Hoe vaak komen deze afspraken voor in de week bij de werkende
respondenten per leeftijd per geslacht?
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FIGUUR 30: AANTAL AFSPRAKEN PER WEEK VAN DE WERKENDE PER LEEFTIJDSGROEP EN GESLACHT

Hoe vaak worden zakelijke ritten met woon-werkverkeer
gecombineerd bij fulltimers/parttimers?
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FIGUUR 31: HOE VAAK WORDEN ZAKELIJKE RITTEN MET WOON-WERKVERKEER GECOMBINEERD BIJ
FULLTIME/PARTTIME WERKENDEN?
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Hoe sterk beïnvloeden de volgende factoren de keuze van een
vervoersmiddel bij fulltimers/parttimers? (0=niet, 100=heel
sterk)
Reistijd
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FIGUUR 32: DE FACTOREN DIE FULLTIMERS/PARTTIMERS BEÏNVLOEDEN BIJ EEN KEUZE VAN VERVOERSMIDDEL
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FIGUUR 33: INTERESSE DEELVOERTUIGEN VAN DE FULLTIMERS/PARTTIMERS
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8.5 INTERVIEW EXPERT TOERISME
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8.6 STATISTICHE ANALYSE VAN DE DIENSTFIETSEN/WEEROMSTANDIGHEDEN
Hieronder zijn de screenshot van de weer analyse of het gebruik van het aantal dienstfietsen zichtbaar.
ZIT ER EEN VERBAND TUSSEN TEMPERATUUR EN HET GEBRUIK VAN DIENSTFIETSEN?

FIGUUR 34: IS ER EEN VERBAND TUSSEN TEMPERATUUR EN AANTAL KEREN DAT DE DIENSTFIETSEN VAN DE GEMEENTE
VLISSINGEN ZIJN UITGELEEND?

Check

Status Description

Amount
of Data

i

Unusual
Data

!

Normality

Model
Fit

Regression for Aantal Ritten vs Max Temp
Report Card

Your sample is large enough (n = 292) to obtain a precise estimate of the strength of the relationship.
• Large residuals: 12 data points have large residuals and are not well fit by the equation. These points are marked in red on the plots.
• Unusual X values: 4 data points have unusual X values, which can cause the fitted line to be pulled closer to the unusual points and away
from other points. These points are marked in red on the Model Selection Report.
You can hover over a point or use Minitab’s brushing feature to identify the worksheet rows. Because unusual data can have a strong
influence on the results, try to identify the cause for their unusual nature. Correct any data entry or measurement errors. Consider removing
data that are associated with special causes and redoing the analysis.
Because you have at least 15 data points, normality is not an issue. If the number of data points is small and the residuals are not normally
distributed, the p-value used to determine whether there is a significant relationship between X and Y may not be accurate.

i

You should evaluate the data and model fit in terms of your goals. Look at the fitted line plot to be sure that:
• The sample adequately covers the range of X values.
• The model properly fits any curvature in the data (avoid over-fitting).
• The line fits well in areas of special interest.

FIGUUR 35: STATISTISCHE CONTROLE OPMERKINGEN BEHOREND BIJ VERBAND TEMPERATUUR/RITTEN ANALYSE
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ZIT ER EEN VERBAND TUSSEN WIND EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTFIETSEN?

FIGUUR 36: IS ER EEN VERBAND TUSSEN WIND EN AANTAL KEREN DAT DE DIENSTFIETSEN VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN ZIJN
UITGELEEND?

Check

Status Description

Amount
of Data

i

Unusual
Data

!

Normality

Model
Fit

Regression for Aantal Ritten vs Wind m s
Report Card

Your sample is large enough (n = 292) to obtain a precise estimate of the strength of the relationship.
• Large residuals: 16 data points have large residuals and are not well fit by the equation. These points are marked in red on the plots.
• Unusual X values: 5 data points have unusual X values, which can cause the fitted line to be pulled closer to the unusual points and away
from other points. These points are marked in red on the Model Selection Report.
You can hover over a point or use Minitab’s brushing feature to identify the worksheet rows. Because unusual data can have a strong
influence on the results, try to identify the cause for their unusual nature. Correct any data entry or measurement errors. Consider removing
data that are associated with special causes and redoing the analysis.
Because you have at least 15 data points, normality is not an issue. If the number of data points is small and the residuals are not normally
distributed, the p-value used to determine whether there is a significant relationship between X and Y may not be accurate.

i

You should evaluate the data and model fit in terms of your goals. Look at the fitted line plot to be sure that:
• The sample adequately covers the range of X values.
• The model properly fits any curvature in the data (avoid over-fitting).
• The line fits well in areas of special interest.

FIGUUR 37: STATISCHE CONTROLE OPMERKINGEN BEHOREND BIJ VERBAND WIND/RITTEN ANALYSE
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ZIT ER EEN VERBAND TUSSEN HET AANTAL ZON UREN EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTFIETSEN?

FIGUUR 38: IS ER EEN VERBAND TUSSEN ZONUREN EN AANTAL KEREN DAT DE DIENSTFIETSEN VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN
ZIJN UITGELEEND?

Check

Status Description

Amount
of Data

i

Unusual
Data

!

Normality

Model
Fit

Regression for Aantal Ritten vs Uren Zon
Report Card

Your sample is large enough (n = 292) to obtain a precise estimate of the strength of the relationship.
• Large residuals: 15 data points have large residuals and are not well fit by the equation. These points are marked in red on the plots.
• Unusual X values: 4 data points have unusual X values, which can cause the fitted line to be pulled closer to the unusual points and away
from other points. These points are marked in red on the Model Selection Report.
You can hover over a point or use Minitab’s brushing feature to identify the worksheet rows. Because unusual data can have a strong
influence on the results, try to identify the cause for their unusual nature. Correct any data entry or measurement errors. Consider removing
data that are associated with special causes and redoing the analysis.
Because you have at least 15 data points, normality is not an issue. If the number of data points is small and the residuals are not normally
distributed, the p-value used to determine whether there is a significant relationship between X and Y may not be accurate.

i

You should evaluate the data and model fit in terms of your goals. Look at the fitted line plot to be sure that:
• The sample adequately covers the range of X values.
• The model properly fits any curvature in the data (avoid over-fitting).
• The line fits well in areas of special interest.

FIGUUR 39: STATISTISCHE CONTROLE OPMERKINGEN BEHOREN BIJ VERBAND ZONUREN/RITTEN ANALYSE
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ZIT ER EEN VERBAND TUSSEN NEERSLAG EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTFIETSEN?

FIGUUR 40: IS ER EEN VERBAND TUSSEN NEERSLAG EN AANTAL KEREN DAT DE DIENSTFIETSEN VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN
ZIJN UITGELEEND?

Check

Status Description

Amount
of Data

i

Unusual
Data

!

Normality

Model
Fit

Regression for Aantal Ritten vs Neerslag mm
Report Card

Your sample is large enough (n = 292) to obtain a precise estimate of the strength of the relationship.
• Large residuals: 12 data points have large residuals and are not well fit by the equation. These points are marked in red on the plots.
• Unusual X values: 12 data points have unusual X values, which can cause the fitted line to be pulled closer to the unusual points and away
from other points. These points are marked in red on the Model Selection Report.
You can hover over a point or use Minitab’s brushing feature to identify the worksheet rows. Because unusual data can have a strong
influence on the results, try to identify the cause for their unusual nature. Correct any data entry or measurement errors. Consider removing
data that are associated with special causes and redoing the analysis.
Because you have at least 15 data points, normality is not an issue. If the number of data points is small and the residuals are not normally
distributed, the p-value used to determine whether there is a significant relationship between X and Y may not be accurate.

i

You should evaluate the data and model fit in terms of your goals. Look at the fitted line plot to be sure that:
• The sample adequately covers the range of X values.
• The model properly fits any curvature in the data (avoid over-fitting).
• The line fits well in areas of special interest.

FIGUUR 41: STATISTISCHE CONTROLE OPMERKINGEN BEHOREND BIJ VERBAND NEERSLAG/RITTEN ANALYSE
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ZIT ER VERSCHIL IN GEBRUIK BIJ HOGE EN/OF LAGE TEMPERATUUR I.V.M. ZWETEN?

FIGUUR 42: IS ER VERSCHIL IN HET AANTAL RITTEN BIJ HOGE TEMPERATUUR EN LAGE TEMPERATUUR?

Check

Status Description

2-Sample t Test for Aantal ritten by Temp
Report Card

Unusual
Data

There are no unusual data points. Unusual data can have a strong influence on the results.

Normality

Because both sample sizes are at least 15, normality is not an issue. The test is accurate with nonnormal data when the sample sizes are
large enough.

Sample
Size

i

Your data does not provide sufficient evidence to conclude that the mean of H is less than L. This may result from having sample sizes that
are too small. Based on your sample sizes, standard deviations, and α, you would have a 90% chance of detecting a difference of -1.0065. To
determine how large your samples need to be to detect a difference that has practical implications, repeat the analysis and enter a value for
the difference.

Equal
Variance

i

Minitab’s Assistant uses Welch's method, which does not assume or require that the two samples have equal variances. Research shows that
the test performs well with unequal variances, even when the sample sizes are not equal.

FIGUUR 43: STATISTISCHE CONTROLE OPMERKINGEN BEHOREND BIJ VERSCHIL HOGE/LAGE TEMPERATUUR EN AANTAL RITTEN
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WELKE INVLOED HEEFT VAKANTIES OP HET DIENSTFIETSEN GEBRUIK?

FIGUUR 44: IS ER VERSCHIL IN AANTAL RITTEN MET DIENSTFIETSEN IN EN BUITEN SCHOOLVAKANTIES

Check
Unusual
Data

Status Description

!

2-Sample t Test for Aantal ritten by Vakantie
Report Card

Some of the data points are unusual compared to the others in the same sample. Because unusual data can have a strong influence on the
results, you should try to identify the cause of their unusual nature. These points are marked in red on the Diagnostic Report. You can hover
over a point or use Minitab’s brushing feature to identify the worksheet row. Correct any data entry or measurement errors. Consider
removing data that are associated with special causes and repeating the analysis.

Normality

Because both sample sizes are at least 15, normality is not an issue. The test is accurate with nonnormal data when the sample sizes are
large enough.

Sample
Size

The sample is sufficient to detect a difference between the means.

Equal
Variance

i

Minitab’s Assistant uses Welch's method, which does not assume or require that the two samples have equal variances. Research shows that
the test performs well with unequal variances, even when the sample sizes are not equal.

FIGUUR 45: STATISTISCHE CONTROLE OPMERKINGEN BIJ VERSCHIL ANALYSE AANTAL RITTEN IN EN BUITEN DE VAKANTIE
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8.7 ENQUÊTE
WELKOM BIJ DEZE ENQUÊTE OVER HOE JIJ REIST!
Ik doe mijn afstudeerscriptie bij het E-Mobility Park, Vlissingen. Op het E-Mobility Park kan iedereen een
elektrische deelauto huren die rijdt op lokaal opgewekte (en) duurzame energie. Het doel is om de
mobiliteit te verduurzamen en efficiënt gebruik te maken van voertuigen door deze te delen. Daarom ben
ik aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om andere elektrische lichtere vervoersmiddelen toe te
voegen. Hiervoor ben ik benieuw hoe jij reist op een gemiddelde dag, naar bijvoorbeeld werk of (naar je)
studie. Daarnaast ben ik ook benieuwd wat jouw keuze beïnvloedt om een bepaald vervoersmiddel te
gebruiken.
Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten duren.
Alvast bedankt!
Henrieke Zwiep
Vragen over vervoerskeuze
1. Wat is de postcode van je meest voorkomende vertrekpunt bijvoorbeeld thuis?
_________________________________________________________
2. Wat is de postcode van je meest voorkomende bestemming bijvoorbeeld werk?

□
□
□
□
□
□
□
□

HZ Vlissingen (4382NW)
HZ Middelburg (4331NB)
Scalda Kenniswerf (4382NW)
Scalda Boulevard (4382AC)
Scalda Middelburg (4337WV)
Dockwize (Dok41) (4382NV)
Gemeentehuis Vlissingen(4382LJ)
Anders namelijk: ________________________________________

3. Welke vervoersmiddelen gebruik je op een gemiddelde dag om te reizen?(meerdere antwoorden
mogelijk)

□
□
□
□
□
□
□
□

Auto
Bus
Trein
Fiets
Elektrische fiets
Lopen
Veerboot
Scooter (max 25 km/u)
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Scooter/Brommer (max 45 km/u)
Motor
Anders namelijk: ________________________________________

4. Wat is het eerste vervoersmiddel dat je op heenreis gebruikt?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Auto
Bus
Trein
Fiets
Elektrische fiets
Lopen (meer dan 100m)
Veerboot
Scooter (max 25 km/u)
Scooter/Brommer (max 45 km/u)
Motor
Anders namelijk: ________________________________________

5. Wat is het laatste vervoerwijze op de heenreis?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Auto
Bus
Trein
Fiets
Elektrische fiets
Lopen
Veerboot
Scooter (max 25 km/u)
Scooter/Brommer (max 45 km/u)
Motor
Anders, namelijk: ________________________________________
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6. Heb je (tijdens werk) wel eens (zakelijke) afspraken in een straal van 7,5 km zoals op de kaart
hierboven is aangegeven?

□
□

Ja
Nee

7. Zo ja, hoe vaak komt dit voor?

□
□
□
□
□
□

Elke dag
3-4 keer in de week
1-2 keer in de week
1 keer in de 2 weken
1 keer in de maand
N.v.t.

8. Met welk vervoersmiddel ga je meestal naar de afspraak? (meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Privé Auto
Auto van de zaak
Deelauto
Bus
Trein
(dienst)fiets
Elektrische fiets
Lopen
Veerboot
Scooter (max 25 km/u)
Scooter/Brommer (max 45 km/u)
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Motor
N.v.t.

9. Hoe vaak combineer je zakelijke ritten met privé ritten zoals woon-werkverkeer?

□
□
□
□
□

Altijd
Vaak
Af en toe
Nooit
N.v.t.

10. Zou dit anders zijn als er een voertuig geregeld was van uit de zaak?

□
□
□
□

Ja
Nee
Misschien
N.v.t.

11. Hoe vaak je gebruik de volgende vervoersmiddelen?

12. Kies je in je vrije tijd voor een ander vervoersmiddel dan voor werk/studie? Zo ja, welke
vervoersmiddel? (meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□

Auto
Bus
Trein
Fiets
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Elektrische fiets
Lopen
Veerboot
Scooter (max 25 km/u)
Scooter/Brommer (max 45 km/u)
Motor
Anders namelijk: ________________________________________

Vragen over Gedragskeuzes
13. Hoe sterk beïnvloeden in het algemeen, de volgende factoren je in het kiezen van een
vervoerwijze?

14. Welke factoren van het weer beïnvloeden je keuze het meest? (meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□
□

Te lage temperatuur
Te hoge temperatuur
Neerslag
Wind
Geen van bovenstaande factoren hebben invloed op mijn keuze

15. Hoelang is de maximale reistijd van enkele reis die je op de (elektrische) fiets wil doorbrengen?
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□
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0-5 minuten
6-10 minuten
11-15 minuten
16-20 minuten
21-25 minuten
26-30 minuten
Meer dan 30 minuten
Ik zou helemaal niet op een elektrische fiets fietsen

16. Zou je liever een ander vervoersmiddel gebruiken dan dat je nu doet? Zo ja wat houdt je tegen?
_______________________________________________________________

Deelsystemen
Steeds meer mensen maken de overstap van producten bezitten naar producten delen. Het E-Mobility Park
is een voorbeeld van een deelsysteem. Maar vervoer delen kan met meer dan alleen auto’s.
17. Als de volgende vervoersmiddelen als deelsysteem worden aangeboden, in welke zou je dan
interesse hebben om te gebruiken?

□
□
□
□
□
□
□

Elektrische auto’s
Elektrische fietsen
Speed pedelecs (elektrische fietsen die max 45 km/u kunnen)
Elektrische scooter
Elektrische step
Twizy (elektrische mini auto die maximaal 80 km per uur kan)
Geen van de bovenstaande

Algemene informatie
18. Geslacht

□
□
□

Man
Vrouw
Wil ik niet vrijgeven

19. Hoe oud ben je

□

15-24
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25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
Wil ik niet vrijgeven

20. Welke omschrijving past het best bij je?

□
□
□
□
□

Ik werk fulltime
Ik werk parttime
Ik studeer voltijd
Ik studeer deeltijd
Anders, namelijk: ________________________________________

21. Mocht je een student zijn, zit je op het Scalda of HZ

□
□
□
□
□
□

HZ, Vlissingen
HZ, Middelburg
Scalda, Kenniswerf
Scalda, Boulevard
Scalda, Middelburg
N.v.t.

Mocht je nog opmerkingen of vragen hebben dan kan je ze hieronder kwijt.
_____________________________________________________________________________

Mocht je interesse hebben wat de resultaten zijn van de enquête of naar de uitkomst van mijn onderzoek,
dan kan je e-mailadres achter laten.
_____________________________________________________________________________

Heel erg bedankt voor het invullen van deze enquête en nog een fijne dag!
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8.8 HET LOGISTIEK CONCEPT VAN E-MOBILITY PARK
Het E-Mobility Park is een dienstverlener en
heeft dus geen traditioneel logistiek concept
zoals bij productie bedrijven. Het product dat
aangeleverd wordt is mobiliteit.
Grondvorm
De grondvorm geeft de structuur weer van de
goederenstroom, die er binnen het bedrijf
plaatst vindt. Het E-Mobility Park heeft 5
elektrische deelauto’s momenteel. Deze zijn
geleased of ingebracht door partners van het
FIGUUR 46: SCHEMATISCHE WEERGAVE LOGISTIEK CONCEPT(VAN
park. Zonder deze elektrische auto’s zou er
RIJN, 2014)
geen E-Mobility Park zijn. Er is begonnen met
één auto en het is gegroeid naar 5 elektrische
deelauto’s. De auto’s moeten opgeladen worden, schoongehouden worden en op tijd een servicebeurt
krijgen. En er moet gezorgd worden dat de auto’s staan waar de gebruiker ze zoekt.
Besturingssysteem
De partnerbedrijven hebben zich gecommitteerd voor een jaar. Er kan dus gezegd worden, dat er
pullmethode plaats vindt. Echter hieraan vooraf is het E-Mobility Park met de partnerbedrijven gaan praten
om de commitment te krijgen, dus er is ook sprake van een pushmethode. Beide komen voor in de huidige
vorm van het park, doordat er met een verborgen behoefte gewerkt wordt. De auto’s staan momenteel
decentraal, verspreid over de Kenniswerf. Zodra de nieuwe locatie gebouwd is, komen ze allemaal centraal
te staan.
Informatiesysteem
De data van het gebruik van de auto’s en de gebruikers komt digitaal binnen, maar wordt handmatig
geanalyseerd.
Personele organisatie
Omdat het een nieuw project is, is er een team reactief bezig met problemen oplossen van gebruikers. Van
de problemen wordt geleerd, zodat de kans van herhaling gereduceerd wordt. Ook is er iemand, die
training aan nieuwe gebruikers geeft, over hoe elektrisch rijden nou eigenlijk werkt. Een deel van de taken
wordt uit besteed, zoals de schoonmaak. Die wordt door Orionis (sociale werkplaats) gedaan. Verder is er
een kernteam die dit alles aanstuurt.
KPI’s
Voorbeelden van KPI’s die gehanteerd worden zijn:
•
•
•

Hoeveel uur per maand de auto’s bezet zijn?
Hoeveel kilometer er per maand wordt gereden?
Hoeveel actieve gebruikers zijn er?
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