
Over de framing  
van iZoof Car Sharing;  
een samenwerkings- 
project met bewoners

Bewonersvereniging Ons Buurtschap  
& iZoof Car Sharing in 2020 verkozen  
in Trouw Duurzame 100.



Wat wordt beweerd door critici?

 “De insteek van het project met bewoners,  
iZoof Car Sharing, deugt niks van!” 

“Stadsproblematiek door mobiliteit  
valt wel mee.”

“Deelmobiliteit is niet effectief in het bijdragen 
aan oplossingen van stadsproblematiek”

“De deelauto’s van iZoof Car Sharing staan  
altijd stil en verhogen (dus) parkeerdruk!”

“Het autodeelproject is verkwisting  
van publiek geld!”

“Het pilotproject wordt alsmaar verlengd,  
dat moet stoppen!”

“iZoof Car Sharing verdringt  
de markt met lage tarieven.”

“Het initiatief is een  
reguliere marktaanbieder.”

“Beleid en marktwerking lossen de met auto-  
bezit verbonden stadsproblematiek wel op.”
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We doen het zelf, we doen het samen!22
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Ons Buurtschap is een vereniging van Haarlemse 
bewoners die hun betrokkenheid op de leefomgeving 
van grotere invloed willen laten zijn.

Met haar missie wil de vereniging stadsbewoners in 
staat stellen de directe leefomgeving te verbeteren, 
bijvoorbeeld door gedragsverandering m.b.t. mobiliteit.

Zij doet dit nu door middel van co-creatie met iZoof Car 
Sharing die voor, door en met bewoners een elektrische 
autodienst aanbiedt.

ONS BUURTSCHAP

Wat wordt beweerd door critici?
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1 | “De insteek van het 
project met bewoners, 

iZoof Car Sharing, daar 
deugt niks van!” 

NIET WAAR! WANT:
In iZoof, het innovatiebedrijf van Spaarnelanden, is het 
samenwerkingsproject met bewoners gedokt dat een 
participatief concept ontwikkeld voor duurzame deel-
mobiliteit. Dit pilotproject opereert nu nog onder  
de merknaam iZoof Car Sharing.

Na besluit van deze pilotfase is men voornemens  
het project om te zetten in een nieuw, zelfstandig 
coöperatief bedrijf met als partners bewonersvereni-
ging Ons Buurtschap en innovatiebedrijf iZoof.
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Het concept elektrisch autodelen vóór, dóór en mét 
bewoners heeft ten doel autobezit terug te dringen, 
parkeerdruk te verlagen, luchtkwaliteit en sociale  
cohesie te verbeteren in de Haarlemse buurten.

Eind 2019 werden de succesvolle pilotresultaten  
gepresenteerd en begin 2020 werd een haalbare  
business case gerealiseerd.

Sindsdien wacht het project op besluit over de  
deelname van iZoof aan een voorgenomen  
coöperatief bedrijf met bewoners.

Dit coöperatief bedrijf vraagt externe financiering  
en partnerships met marktpartijen, geen subsidie  
of financiering van de gemeente.
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2 | “Stadsproblematiek 
door mobiliteit valt  

wel mee.”

NIET WAAR! WANT:
Haarlem staat jaar na jaar in top 3 van meest dicht-
geslibde steden. Een gemiddelde Haarlemse forens 
stond in 2019 ruim 4 dagen van zijn/haar tijd vast in en 
om de stad.

Haarlem is één van de gemeenten met het hoogste 
autobezit per hoofd. 
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Auto´s in privaat bezit staan 96% van de tijd ongebruikt 
aan de kant. Deze nemen ruimte in die nu niet kan 
worden gebruikt voor stadsverbetering, vergroening  
en klimaatadaptatie.

Gemiddelde parkeerdruk in Haarlemse buurten rond 
het centrum is boven de grenswaarde van 85%, en 
steeds vaker tikken buurten 100% en hoger aan. (Trajan, 
i.o. Gemeente Haarlem) 

Mobiliteitsproblematiek kost de stad, haar bewoners  
en ondernemers jaarlijks miljoenen. 

De opgave om deze stadsproblematiek op te lossen is 
voor de gemeente zeer complex en behelst impopu-
laire maatregelen voor burgers.
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3 | Deelmobiliteit is niet 
effectief in het bijdra-

gen aan oplossingen van 
stadsproblematiek

NIET WAAR! WANT:

Hoewel de coalitie inzet op het stimuleren van voet-
gangers en fietsen, is het alternatief voor een auto 
voor de meeste mensen nog steeds een auto. 
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Het hoge autobezit bezet de openbare ruimte ten  
nadele van fietsers en voetgangers. Deelauto’s worden 
steeds belangrijker in de mobilteitsketen, waar eigen 
autobezit steeds meer wringt. 

De pilotresultaten laten zien dat een autodeelconcept 
voor, door en met bewoners het autobezit significant 
kan converteren. (>30% van de deelnemers deed de 
eigen auto weg.)
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4 | “De deelauto’s van 
iZoof Car Sharing staan 

altijd stil en verhogen 
(dus) parkeerdruk!”

NIET WAAR! WANT:

De bezettingsgraad van de deelauto’s heeft zich  
tijdens de pilot goed en stabiel getoond, Het beeld  
is marktconform, en volgt dan ook trendmatig de  
markteffecten van Covid-lockdowns sinds 2020. 

10



In 2019 hebben 41 pilot-deelnemers (31.5%) hun  
auto weg gedaan, in 2020 volgden nog eens 7.  
De 7 deelauto´s in ons autodeelconcept maakten  
zo 41 parkeerplaatsen vrij in de 2 pilotbuurten. 

Nota bene: Gedurende de gehele pilot-fase is er vrijwel 
geen wervingsmarketing gedaan. Minimale werving 
had het doel de proefgrootte stabiel te houden.
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5 | “Het autodeel-
project is verkwisting 

van publiek geld!”

NIET WAAR! WANT:

Voor het pilotproject iZoof Car Sharing is samen met 
burgers geïnvesteerd in de ontwikkeling van waarden 
voor de stad en het oplossen van mobiliteitsproble-
matiek.
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Uit het pilotproject ontstaat een coöperatief bedrijf 
waarin bewoners zelf investeren.

Het voorgenomen coöperatief bedrijf vraagt externe, 
purpose-gedreven financiering, geen geld van  
de gemeente.
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6 | “Het pilotproject 
wordt alsmaar verlengd, 

dat moet stoppen!”

JA, INDERDAAD, WANT: 

De bewoners in Ons Buurtschap willen voortgang  
in het project en daarmee duidelijkheid of hun  
initiatieven en energie in Haarlem wel gewenst zijn.
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Een implementatieplan voor de fase ná de pilot is lang 
gereed en wacht op besluit. Intussen werken bewo-
ners met iZoof verder aan innovaties van het concept. 

Een pilotproject dat door uitblijvende besluitvorming 
niet verder mag ontwikkelen, is verkwisting van  
publiek geld. 
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7 | “iZoof Car Sharing 
verdringt de markt met 

lage tarieven.”

NIET WAAR! WANT:
Een pilotproject is onderzoekend en van een tijdelijke 
aard. Het initiatief wacht al ruim een jaar op besluit over 
deelname van partner iZoof, zodat de pilotfase  
afgesloten kan worden.

Onder-marktconforme tarieven worden in een  
pilotsituatie aangeboden om onvolkomen kwaliteit 
van service te compenseren, – dat is natuurlijk geen 
prijspenetratiestrategie.
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De schaal van een pilotproject is te klein om een  
serieus markteffect te hebben.

Uit niets blijkt dat enige commerciële aanbieder  
zich door het pilotproject bedreigd heeft gevoeld.  
“We hebben elkaar allemaal nodig.”, was een reactie 
van GreenWheels in de media.

Het voorgenomen coöperatief bedrijf dat uit de  
pilot dient te ontstaan zal een volwassen service  
tegen marktconforme prijzen aanbieden.

Participatie van de gebruiker maakt dat tarieven  
desondanks scherp kunnen zijn.
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8 | “Het initiatief is  
een reguliere  

marktaanbieder.”

NIET WAAR! WANT:
Het initiatief heeft een streven dat van een  
commerciële aanbieder niet gevraagd kan worden:  

• ◦ het inspireren en faciliteren van  
 gedragsverandering

• ◦ het converteren van autobezit
• ◦ het verbeteren van de leefomgeving
• ◦ het versnellen van de mobiliteitstransitie
• ◦ het verbeteren van marktomstandigheden  

 voor autodelen
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Het aanbieden van een autodeelconcept is een middel 
om op een kostendekkende manier de leefomgeving 
te verbeteren. Dat middel moet worden georganiseerd 
in een (coöperatief) bedrijf.

Statutair is vastgelegd dat de winst die het coöperatief 
bedrijf in de toekomst maakt, wordt geïnvesteerd  
in maatschappelijk belang: verbetering van de  
leefomgeving.
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9 | “Beleid en markt- 
werking lossen de met  
autobezit verbonden  
stadsproblematiek  

wel op.”

NIET WAAR! WANT:
Er is een stevige impuls nodig om de bijdrage van de 
mobiliteitstransitie aan Haarlem 2030 (slechts 8 jaar!)  
te halen en de leefbaarheid voor de toekomst zeker  
te stellen.

Marktontwikkeling van autodelen blijft nog altijd  
achter op het tempo waarin zich mobiliteits- 
problematiek ontwikkeld in Haarlem.

Autobezit groeit in NL harder dan de bevolking;  
tot 2030 met nog eens 3%-6% 
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Autobezit groeit in Haarlem extra hard door  
uitbreiding met 10.000 huishoudens

Amsterdamse groeiambities hebben regionaal  
en lokaal effect op de verkeersdruk

Door Covid19 minder toegankelijk OV geeft impuls  
aan markt voor 2e-hands fossiele auto´s.

Autodeelconcept SnappCar houdt fossiel autobezit  
in Haarlem nog langer rendabel

Ellenlange doorlooptijden bij de gemeente voor  
vergunningen maken elke opschaalambitie van  
commerciële e-autodeelinitiatieven onhaalbaar.
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Verkozen in Trouw Duurzame 100

Notering aan de  
maatschappelijke beurs

Exposant Innovatie-Expo 2021

Pilotproject e-autodelen voor,  
door en met bewoners

ONS BUURTSCHAP 
Bewonersvereniging Haarlem
E-mail:  info@onsbuurtschap.nl
Website: haarlem.onsbuurtschap.nl

We doen het zelf, we doen het samen!

Partner in transitienetwerk 

Gesprekspartner van  
Smart Mobility
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