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Over dit handboek:

Dit handboek is gemaakt door OnzeAuto. Het handboek

is bedoeld voor iedereen die van plan is om samen met

of in een buurt te starten met autodelen, en specifiek

voor de partijen die zelf ook een grotere rol willen spelen

in het realiseren van een deelinitiatief in de buurt. 

Voor inhoudelijke suggesties of vragen kun je contact

opnemen met OnzeAuto door een e-mail te sturen naar

samenslimrijden@onzeauto.com.
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Ⓒ OnzeAuto b.v. 

I n h o u d 03

04

05

07   

09

10

13

14

16 

Dit is OnzeAuto

Bestaande buurtinitiatieven

Van start met autodelen

Stappenplan

Tips om jouw buurt te inspireren

Eigen laadplekken in de buurt

De eerste buurtbijeenkomst 

Feestelijk van start

Veelgestelde vragen

2



Dit is
OnzeAuto.

OnzeAuto helpt bewoners in wijken, buurten en

gemeenten in besloten kring elektrische auto’s te

delen. Autodelers kennen elkaar, of leren elkaar

nog kennen. Het opzetten van een nieuw

deelinitiatief doen we altijd op coöperatieve wijze,

dus met en voor elkaar. Dat kan heel informeel

samen met lokale ambassadeurs en deelnemers,

maar ook vanuit een formele rol als gemeente of

coöperatie. We proberen het zo lokaal mogelijk te

houden. Want alleen dan voelt OnzeAuto, als

jouw auto.

Elke maand komen er weer nieuwe buurten bij die

samen gaan autodelen. En daar worden wij heel

blij van. Door iedere deelauto die wordt geplaatst,

verdwijnen er ook eigen auto's uit de straat. Met

al die vrije stoepen kunnen kinderen weer

stoepranden en ontstaat er ruimte voor groen in

de wijk. Dat is waar we het voor doen.
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Samen
Slim
Rijden

Bestaande buurtinitiatieven

Zoek jouw woonplaats
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Van start in
jouw buurt
Steeds meer inwoners, overheden en organisaties

beginnen de voordelen van autodelen in te zien.

Waar de een het belangrijk vindt om duurzamer om

te gaan met mobiliteit, zijn voor anderen de

financiële voordelen doorslaggevend. Wat de reden

ook is, OnzeAuto helpt graag. Maar hoe zorg je

ervoor dat jouw idee om te gaan autodelen wordt

omgezet in een deelinitiatief? In dit handboek

nemen we je mee in dit proces.

in 4 overzichtelijke stappen ga
je van idee tot daadwerkelijk
autodelen met de buurt

Bij OnzeAuto werken we volledig vraaggestuurd. Er

worden alleen deelauto's in een buurt geplaatst als

er genoeg buurtgenoten willen meedoen. Anders

plaatsen we alleen maar stilstaande auto's bij op

straat. We hebben het proces opgedeeld in 4

overzichtelijke stappen. Zo heb je een groep

enthousiastelingen nodig die samen met jou willen

delen. We geven je tips om eventuele drempels bij

jouw buurtgenoten weg te nemen. En bij voldoende

interesse in een buurt organiseren we een online

bijeenkomst.

In de tussentijd moet er ook worden nagedacht

over laadinfrastructuur. Bij OnzeAuto deel je altijd

100% elektrische auto's. Een eigen, gereserveerde

plek is dan erg wenselijk. Tot slot bespreken we

het aller leukste onderdeel: het daadwerkelijk

starten met autodelen. 
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Jij blij, wij blij
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Stappenplan
V A N  S T A R T  M E T  O N Z E A U T O  I N  4  S T A P P E N

Delen doe je nooit alleen. Bij OnzeAuto deel je met mensen die je kent of nog leert
kennen. Misschien ken je al buren die samen willen autodelen. Is dit niet het geval?

Op pagina 11 vind je tips om buurtgenoten te enthousiasmeren.

Bij 10 of meer enthousiastelingen organiseren wij een online bijeenkomst met de
buurt. We geven hier meer informatie over het concept autodelen en nemen

samen met de groep beslissingen over de vervolgstappen. De voorinschrijving
kan beginnen.

Zoek een groep buren1.

3.      Online buurtbijeenkomst

2.      Verken de mogelijkheden in de buurt
Ga de buurt in en doe een klein onderzoek. Staan er al laadpalen op centrale

plekken in de buurt? En zijn deze druk bezet? Als er nog geen staan, is het handig
om te achterhalen waar je deze bij de gemeente kunt aanvragen. 

Een eigen plek is cruciaal.

4.      We gaan beginnen!
Bij voldoende voorinschrijvingen gaan we daadwerkelijk van start. De auto's
worden met een feestelijke lancering in de buurt geplaatst. Na de lancering

blijven we in contact met de buurt en ondernemers om het initiatief uit te breiden. 
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"Het leuke is
dat de mensen
met wie je de
auto deelt
allemaal in de
buurt wonen."

R O O S ,  A U T O D E L E R  I N  R O S M A L E N
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inspireren
Tips om jouw buurt te

Bij OnzeAuto werken we volledig

vraaggestuurd. Er worden pas

deelauto's in een buurt geplaatst

als er genoeg buurtgenoten willen

meedoen. Anders plaatsen we

alleen maar auto's bij op straat in

plaats van dat we auto's

vervangen. Het is dus zaak dat er

meer buurtgenoten zijn die willen

autodelen. Maar hoe krijg je

autobezitters uit hun eigen auto

en in een deelauto? 

Mensen houden van gewoontes en

wijken daarom niet graag af van

hun dagelijkse gebruiken. Daarbij

worden persoonlijke keuzes op

gebied van mobiliteit vaak niet

gedreven door financiële of andere

rationele factoren, maar eerder op

gewoonte, gemak en comfort. We

horen dan ook vaak dat het bezit

van een eigen auto gemakkelijk is,

omdat je die kunt pakken wanneer

je wilt. In jouw communicatie naar

de rest van de buurt is het dus

noodzaak dat je het gemak van

autodelen benadrukt en hierdoor

de motivatie om mee te doen

verhoogt. 

De kracht van communicatie zit

hem dus niet in het toelichten van

wat autodelen precies inhoudt,

maar wel in het benoemen van de

toegevoegde waarde. De basis

informatie over autodelen zoals

mogelijke locaties, de prijs en het

type auto zijn natuurlijk wel handig

om naartoe te kunnen verwijzen.

Deze vind je op de website van

OnzeAuto. 

En wat vertel je dan?

Benoem wat buren kan aanzetten

om over te stappen van autobezit

tot deelautogebruik. Naast de

positieve impact op het milieu en

de ruimte op straat, hoef je ook

nooit meer te zoeken naar een

parkeerplek. Dit is met name in

stedelijk gebied een belangrijk

argument. Daarnaast heb je als

autodeler nooit meer

administratief gedoe met

wegenbelasting en verzekeringen

en bezoeken aan de garage voor

onderhoud zijn verleden tijd. Om

nog maar niet te zwijgen over de

onverwachte kosten die daarbij

kunnen komen kijken. 

Het type auto kan voor sommige

autobezitters ook nog een

toegevoegde waarde zijn. Hoewel

veel mensen graag elektrisch

zouden rijden, is dit voor veel

mensen niet te betalen. Als je

elektrische auto's deelt, wordt dit

voor veel meer mensen

toegankelijk. 

Communicatiemiddelen

Doe een briefje door de
brievenbus bij jouw buren
Hang een briefje op in de
supermarkt (zie voorbeeld)
Hang posters op openbare
plekken of voor je raam.
Download de poster hier
Doe een oproep op NextDoor
Plaats een bericht in de
buurtapp of lokale Facebook
groep
Stuur een ingezonden brief
naar de lokale krant

Het is natuurlijk belangrijk dat jouw
buurtgenoten op de hoogte zijn
van jouw plan om te gaan
autodelen. Er zijn verschillende
manieren om dat te doen. 
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Bij OnzeAuto deel je altijd 100% elektrische

auto's. In iedere deelauto ligt een laadpas

waarmee je overal in Nederland kunt laden, ook

op elk laadpunt in jullie buurt. Toch willen we zo

snel mogelijk voor iedere deelauto een eigen

gereserveerde laadplek op een centrale plek in de

buurt. 

Een eigen plek heeft meerdere voordelen. Zo weet

je dat als je terugkomt van jouw rit, je de auto altijd

aan de lader kan hangen. De volgende deler weet

hierdoor op zijn of haar beurt dan dat de auto altijd

(zo goed als) vol is wanneer deze nodig is. En

mocht er toch een langere tijd tussen twee

reserveringen inzitten, dan houden we niet onnodig

openbare plekken bezet. Buurtgenoten met eigen

elektrische auto's kunnen dan ook gewoon laden. 

Eigen laadplekken in de buurt
In vrijwel alle gemeentes is het zo dat de

deelaanbieder (hier OnzeAuto) het officiële

verzoek tot een gereserveerde laadplek moet

indienen. Maar voordat we dat doen, hebben we

wat hulp van jullie nodig. Zo kunnen we de

doorlooptijd samen wat versnellen. Een nieuwe

laadpaal laten plaatsen kan een paar maanden

duren. Er moet bijvoorbeeld een besluit worden

genomen door de gemeente. We willen jullie

daarom vragen om alvast op onderzoek uit te

gaan in de buurt. 

Op de volgende pagina vind je enkele vragen die

we in de online bijeenkomst van stap 3 graag met

jullie bespreken. De antwoorden zijn ter indicatie

van de mogelijkheden. Jouw tijd kun je beter

gebruiken om met buren over autodelen te praten. 
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A C T I V I T E I T E N  R O N D O M  L A A D P A L E N / P A R K E E R V E R G U N N I N G E N

ZIJN ER AL OPENBARE LAADPLEKKEN IN DE WIJK?
STAAN ER VAAK AUTO'S TE LADEN AAN DEZE PALEN?

F A S E  0 1  -  V E L D O N D E R Z O E K  I N  D E  B U U R T  ( + / -  1  M I D D A G  W E R K )

WAAR KUNNEN LAADPALEN/PARKEERVERGUNNINGEN
WORDEN AANGEVRAAGD? WIE MOET DAT DOEN?

F A S E  0 2  -  D I G I T A A L  O N D E R Z O E K  ( 1  D A G  W E R K )

DE GERESERVEERDE LAADPLEK EN EVENTUEEL NIEUWE
LAADPALEN WORDEN AANGEVRAAGD BIJ DE GEMEENTE

F A S E  0 3  -  A A N V R A A G  B I J  G E M E E N T E  ( S A M E N  M E T  O N Z E A U T O )

Zijn er al laadpalen in de buurt? 

Zo ja, waar staan deze? 

Wat is de bezetting? 

Kunnen jullie dit zelf aanvragen bij de gemeente

of moeten wij dat doen en waar? 

Is er een parkeervergunning nodig?

Willen jullie eerder van start zonder vaste plek en zijn

er al openbare laadplekken in de wijk? Dat kan

gewoon. Het is dan wel belangrijk om onderling goed

in de gaten te houden wanneer de auto volledig is

opgeladen en de auto tijdig van de laadplek af te

halen.

Wat we van jullie willen weten: Een andere mogelijkheid is het tijdelijk laden bij

een particulier laadpunt. Misschien heeft

iemand uit de buurt een laadpaal aan huis die

hij of zij beschikbaar wil stellen voor het

deelinitiatief. Het uitgangspunt blijft wel om

een eigen plek in de openbare ruimte te

verkrijgen. 
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Autodelen
doe je met
de app
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Hoera, je hebt een
groep buren bij
elkaar!

Zodra je een groep van minimaal 10 buren bij

elkaar hebt, organiseren we samen een online

buurtbijeenkomst met de geïnteresseerden. En

ook de twijfelaars mogen hier natuurlijk bij

aanwezig zijn. 

Alle geïnteresseerden uit de buurt kunnen hun

interesse in autodelen in jullie buurt doorgeven via

de website van OnzeAuto op de deelpagina van

jullie woonplaats of op de pagina voor een nieuwe

buurt. Zo hoef jij geen lijstje van namen bij te

houden. Wel zo makkelijk. Wij krijgen automatisch

een melding als jullie de minimale grens hebben

bereikt en zullen de bijeenkomst gaan plannen. 

Tijdens de buurtbijeenkomst zal jullie buurtcoach

van OnzeAuto uitleg geven over het concept

autodelen in besloten kring. Het is ook het eerste

moment dat alle autodelers elkaar ontmoeten. Een

deel zal elkaar misschien al kennen, maar er zullen

ook nieuwe buurtgenoten tussen zitten voor wie dit

de eerste kennismaking is. Zo weet je direct met

wie je gaat delen.

Na de buurtbijeenkomst gaan we nog niet direct

van start met het deelinitiatief. Jullie moeten dan

nog heel even geduld hebben. We hebben namelijk

nog een stuk commitment vanuit de buurt nodig. Er

moet een minimaal bedrag per deelauto worden

opgehaald. Dit bedrag wordt gevormd door de

rijbundels die jullie kiezen bij de voorinschrijving.

We starten altijd met minimaal 2 deelauto's. Zo

verklein je de kans op misgrijpen op een auto fors. 

Voor de voorinschrijvingen bouwen we een

webpagina voor de buurt. Deze vullen we graag

met lokale foto's van de locatie en verhalen uit de

buurt zodat het voor de hele buurt direct vertrouwd

voelt. Op deze pagina kan iedereen zich nog een

laatste keer oriënteren en voorinschrijven.
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Voor de kinderen in de buurt kunnen we samen 

 zelfs een stoeprand toernooitje organiseren. Dan

weten ook zij hoe het is om weer buiten te kunnen

spelen zonder dat er zoveel auto's in de straat

geparkeerd staan. En mochten jullie het willen,

maken we ook nog een editie voor alle

volwassenen in de buurt. Op de pagina hiernaast

zie je voorbeelden van lanceringen.

Een groot buurtfeest dus! 

Het is jullie gelukt. Er zijn voldoende

voorinschrijvingen om van start te gaan met twee

of meer deelauto's in de buurt. In de tussentijd

hebben wij natuurlijk stiekem allang elektrische

auto's voor jullie besteld en kunnen we samen de

startdatum bepalen. Vanaf het moment dat de

auto's daadwerkelijk in de buurt staan gaan jullie

contracten in en komen we het deelinitiatief

feestelijk lanceren. Denk aan taart, een grote strik

op de auto en wat testritjes met de autodelers. 

Feestelijk van start
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Den Bosch

Den Dungen

Rosmalen

Oirschot

De kinderen uit de wijk

Orthenpoort in Den Bosch hebben

de deelauto kort na de feestelijke

lancering een naam gegeven:

(Grijze) Gijs.

In Den Dungen heeft de buurt

samen afspraken gemaakt wie de

auto op vaste momenten

meeneemt. Zo weten ze precies

waar ze aan toe zijn.

Na een oproep in haar buurt

WhatsApp had Roos uit

Rosmalen binnen mum van tijd

een groep enthousiaste buren bij

elkaar. 

Op initiatief van

energiecoöperatie

KempenEnergie kunnen de eerste

twee kernen in De Kempen

samen autodelen. Op naar meer!
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V e e l g e s t e l d e  v r a g e n

Is de auto wel schoon als ik deze
heb gereserveerd?

Onze ervaring is dat onze

autodelers zeer zuinig en trots zijn

op onze voertuigen. Het voordeel

van delen met mensen die je kent,

is dat je de auto voor de volgende

autodeler relatief schoon wil

achterlaten. We vragen autodelers 

te nemen in je reisplan. In het

buitenland zijn vaak minder

laadpalen dan je gewend bent in

Nederland. Neem voor de

zekerheid een alternatief

betaalmiddel zoals een creditcard

mee. De laadkosten in het

buitenland zijn tot 40 ct/kWh

gedekt. Zorg ervoor dat je de

laadpalen met optie ‘betalen per

minuut’ niet gebruikt. Zo houden

we samen de kosten laag.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd
terug ben?

Je kunt als eerst proberen om

jouw reservering te verlengen in de

app. Kan dit niet omdat een andere

deler de auto na jou heeft

gereserveerd? Neem dan even

contact op met de helpdesk en

stuur een bericht in de WhatsApp-

groep. Als het nodig is, kan de

helpdesk de volgende autodeler

omboeken naar een andere auto

die vrij is. 

Zijn de deelauto's beschikbaar
als ik er eentje nodig heb?

OnzeAuto werkt vraaggestuurd.

Neemt het gebruik toe, dan zetten

we er een deelauto bij. We

monitoren het gebruik continue en

zorgen zo voor optimale

beschikbaarheid. De kans op

misgrijpen wordt met elke extra

auto ook steeds kleiner. Wil je

verzekerd zijn van een auto, dan

kun je deze gewoon reserveren,

desgewenst al 3 maanden van

tevoren. En wekelijks terugkerende

ritten kun je eenvoudig herhalen.

Grijp je een keer mis? Vaak lossen

autodelers dit onderling op of

OnzeAuto denkt mee.

Mag ik een langere periode weg
met de deelauto?

Ja, dat kan zeker. Bij een

reservering van drie of meer dagen

vragen we je om eerst contact op

te nemen. Het blijven tenslotte

deelauto's. We kijken dan of de

beschikbaarheid van de andere

auto's in de buurt groot genoeg is.

Je mag ook met de deelauto naar

het buitenland. De auto is in heel

Europa verzekerd en de laadpas

werkt op de meeste laadstations.

Het is wel belangrijk om je reis

goed voor te bereiden en de

actieradius van het voertuig mee 

Moet de auto altijd op dezelfde
plek worden teruggezet?

Elke deelauto heeft in principe zijn

eigen, gereserveerde parkeerplek

met laadpaal. Als je jouw

reservering beëindigt, moet de

auto dus weer op zijn vaste plek

met de kabel aangesloten aan de

laadpaal staan. De deler na jou

weet dan altijd waar hij of zij de

auto moet ophalen en dat deze is

opgeladen. Kan je de auto niet op

de vaste plek kwijt? Parkeer de

auto dan in de buurt, maar zorg

ervoor dat de auto daarna wel

weer opgeladen wordt aan de

laadpaal. Bij de start van een

reservering zie je in de app ook

waar de auto precies staat. 

de auto's zelf af en toe te wassen

en te stofzuigen. OnzeAuto

vergoedt de waskosten bij de

lokale carwash waar wij afspraken

mee hebben. Is de auto toch een

keer echt vies? Dan komt onze

schoonmaakservice langs.

Meer vragen? 
Bekijk alle veelgestelde vragen op

de website of stuur een mail naar

samenslimrijden@onzeuto.com
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OnzeAuto.


