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Samenvatting
Aanleiding
Het aanbod van deelscooters is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dit is zorgelijk omdat brom- en snorfietsers
een verhoogd risico op ongelukken hebben (CBS, 2019; SWOV, 2017). Jongeren die gebruik maken van deelscooters bevinden zich in het bijzonder in een kwetsbare positie, omdat zij vaak nog onervaren zijn in het verkeer (Slofstra, 2019). Om de verkeersveiligheid van deze doelgroep te verbeteren, is het van belang om te weten in hoeverre jongeren deelscooters gebruiken, wat hun motivaties zijn om ze te gebruiken en in hoeverre
het deelscootergebruik gepaard gaat met risicogedragingen. Om deze reden wordt er middels dit onderzoek
getracht nieuwe inzichten te verschaffen op het gebied van jongeren en deelscooters.
Het onderzoek
Middels een vragenlijstonderzoek is het deelscootergebruik van jongeren onderzocht. In totaal hebben 961
jongeren van 13 tot en met 24 jaar deelgenomen aan het onderzoek. Allereerst bleek dat 59% van de jongeren
wel eens gebruik maakt van deelscooters. Over het algemeen zijn deelscootergebruikers positiever over deelscooters dan niet-gebruikers; deelscootergebruikers vinden deelscooters handiger, milieuvriendelijker, flexibeler, sneller, leuker en veiliger. Over de kosten van een deelscooter zijn de deelscootergebruikers juist minder
positiever dan niet-gebruikers; ze vinden ze over het algemeen duurder.
Resultaten
Jongeren gebruiken deelscooters voornamelijk om praktische redenen, bijvoorbeeld wanneer ze even snel ergens heen moeten gaan of om de ‘last-mile’ af te leggen na een reis met het openbaar vervoer. Echter wordt
de deelscooter ook gebruikt voor het plezier; de helft van de deelscootergebruikers geeft aan ritjes met vrienden te maken. Ongeveer één op de vijf pakt daarnaast de deelscooter voor het stappen of wanneer ze naar een
festival, feest of borrel gaan. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de deelscootergebruikers wel
eens onder invloed rijdt, voornamelijk na alcoholgebruik. Wanneer ze onder invloed deelscooter rijden, doen
ze dit voornamelijk omdat het snel en makkelijk is. Daarnaast is het goedkoper dan een taxi. Uit de antwoorden
van de deelnemers blijkt dat de risico’s van het rijden onder invloed worden onderschat en de eigen vaardigheden overschat.
Veel jongeren maken zonder ervaring op de scooter gebruik van deelscooters. Een derde gaf aan dat hun eerste keer rijden op een deelscooter, de eerste keer was dat ze überhaupt op een scooter reden. Daarnaast blijkt
één op de vijf deelscooter rijdende jongeren binnen dit onderzoek zonder rijbewijs op deelscooters te rijden.
Bijna twee op de drie jongeren die zonder rijbewijs rijden geeft aan dit te doen omdat ze het leuk vinden. Een
kwart geeft aan dat het noodzakelijk was om de deelscooter te pakken en bijna één op de vijf doet dit om rijvaardigheid bij te houden. Het merendeel van deze jongeren gebruikt hiervoor het deelscooteraccount van een
bekende.
De jongeren in dit onderzoek voelen zich over het algemeen meer verantwoordelijk voor de staat van een deelscooter, vergeleken met de staat van een eigen scooter. Ook voelen ze zich meer verantwoordelijk voor de veiligheid van andere weggebruikers wanneer ze op een deelscooter rijden. Echter gaf een kwart van de deelscootergebruikers aan zich (veel) minder verantwoordelijk te voelen voor de staat van een deelscooter dan de staat
van een eigen scooter. Ze benoemen zelf dat dit komt doordat een deelscooter niet van henzelf is en dat de
aanbieder verzekerd is voor schade. Ook benoemen ze dat ze minder voorzichtig met deelscooters zijn omdat
ze vaak al beschadigd zijn.
Aanbevelingen
Op basis van deze onderzoeksresultaten is het aanbevolen om kwalitatief vervolgonderzoek uit te voeren, om
zo meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van jongeren die risicovol gedrag vertonen op deelscooters.
Tevens zouden de zelfcontrole en weerbaarheid van jongeren getraind kunnen worden, zodat ze de verleiding
van het vertonen van risicogedrag (zoals rijden zonder rijbewijs) beter kunnen weerstaan. Tot slot zouden jongeren die voor het eerst een deelscooter gebruiken, een gevarenherkenningstraining kunnen doen. Zo kunnen
ze scooterervaring opdoen in een veilige setting, trainen ze hun inzicht in de mogelijke gevaren die zich voordoen op een (deel)scooter en oefenen ze hogere ordevaardigheden die nodig zijn om veilig scooter te rijden.
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Hoofdstuk 1: Aanleiding
De afgelopen jaren is het aanbod van elektrische deelscooters enorm gegroeid. Ten opzichte van 2019 is het
deelscooter aanbod in Nederland in 2020 met 794% gestegen. Dit maakt de deelscootermarkt van Nederland
procentueel gezien de snelst groeiende ter wereld (Redactie MaaS Communities, 2021). Check, GO Sharing,
Felyx en Tier zijn de deelscooteraanbieders in Nederland en worden in 41 gemeenten verhuurd. Voordelen van
het gebruik van een deelscooter zijn hun duurzaamheid, de goedkope kosten, verbeterde leefbaarheid van de
stad en de flexibiliteit. Echter komen er ook steeds meer klachten over het fout parkeren van de deelscooters
en gevaarlijk rijgedrag, wat de verkeersveiligheid van zowel de gebruiker van de deelscooter als andere weggebruikers kan aantastten (Van der Schans & Notenboom, 2021).
Jongeren die gebruik maken van deelscooters bevinden zich door hun leeftijd in een kwetsbare positie. Naast
het feit dat brom- en snorfietsers een verhoogd risico lopen op ongelukken (CBS, 2019; SWOV, 2017), is het ook
bekend dat beginnende bestuurders in het algemeen een hogere kans hebben op een ongeluk, vergeleken met
ervaren bestuurders (Slofstra, 2019). Het blijkt dat de meeste ongevallen onder scooterrijders voorkomen onder de jongere doelgroep (SWOV, 2017). Deelscooters zijn beschikbaar voor iedereen met een rijbewijs, ook
wanneer het rijbewijs verkregen is zonder praktijkexamen op de scooter. Hierdoor kan men, zonder enige rijervaring op een scooter, een deelscooter gebruiken. Dit gebrek aan ervaring verhoogt de kans op een ongeval
(Evans, 1991). Daarnaast wordt er regelmatig onder invloed op deelscooters gereden (NOS, 2020) en lijkt er
sprake van het delen of hacken van deelscooteraccounts, waardoor minderjarigen zonder geldig rijbewijs op
een deelscooter kunnen rijden (Piersma & Gortworst, 2020). Er is nog maar weinig bekend over het deelscootergebruik van jongeren en het gedrag dat ze op deelscooters vertonen. Om de verkeersveiligheid van jonge
deelscootergebruikers te kunnen verbeteren is het van belang om te weten in hoeverre jongeren deelscooters
gebruiken, wat hun motivaties zijn om ze te gebruiken en in hoeverre het deelscootergebruik gepaard gaat met
risicogedragingen. In dit onderzoek doet TeamAlert een eerste verkenning naar de motivaties van jongeren om
deelscooters te gebruiken en het (risicovolle) gedrag van jongeren op deelscooters.
1.1 Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van nieuwe inzichten op het gebied van jongeren en deelscooters, die vervolgens gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van passende interventies gericht op positieve
gedragsverandering. Op deze wijze draagt dit onderzoek bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid van
deelscooter rijdende jongeren en andere weggebruikers in Nederland.
1.2 Over TeamAlert
Jongeren zijn vaker verkeersslachtoffer dan andere weggebruikers in Nederland. TeamAlert zet zich daarom
dagelijks in om het aantal jongeren die betrokken zijn bij een verkeersongeval te verminderen. Dit doet TeamAlert door ze uit te dagen om slimme keuzes in het verkeer te maken, zodat zij altijd veilig onderweg zijn. Vanuit
die visie doen we onderzoek en ontwikkelen we projecten en social media-acties. Met een groeiend team van
zo’n dertig young professionals en meer dan zestig jonge jongerenvoorlichters op locatie, realiseert TeamAlert
jaarlijks ruim duizend interventies op o.a. scholen en festivals. Daar spreken we leeftijdsgenoten aan vanuit hun
eigen belevingswereld. Een originele en positieve boodschap is hierbij essentieel. Dankzij de wetenschappelijke
onderbouwing binnen onze projecten motiveert TeamAlert jaarlijks meer dan 100.000 jongeren en weten we
positieve gedragsverandering teweeg te brengen.
1.3 Leeswijzer
In de komende hoofdstukken worden achtergrondinformatie, de onderzoeksmethode en de resultaten, conclusies en aanbevelingen toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt er ingegaan op bestaande literatuur die van toepassing
is op het deelscooter rijden. Deze kennis schetst een beeld van zowel de motieven van jongeren om deelscooters te gebruiken, als de motieven van steden om deelscooters aan te bieden. Tevens wordt er beschreven
welke klachten er zoal worden ingediend met betrekking tot het gedrag van (jonge) deelscooterrijders en hoe
dit gedrag verklaard zou kunnen worden. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode besproken. De onderzoeksvraag, deelvragen, procedure en meetinstrument van het onderzoek worden hier toegelicht. In hoofdstuk
4 worden de onderzoekresultaten behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 beschreven welke conclusies er
getrokken kunnen worden aan de hand van de uitgevoerde analyses, evenals de aanbevelingen voor praktische
toepassing van de resultaten en vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 2: Achtergrond
Er is nog niet veel bekend over het deelscootergebruik van jongeren, hun motivaties om deelscooters te gebruiken en het gedrag wat ze op deze vervoersmiddelen vertonen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er
wel bekend is over deelscooters en wat mogelijk samenhangt met het (risicovolle) gedrag van jongeren wanneer ze een deelscooter gebruiken. Allereerst wordt er ingegaan op het vervoersmiddel, wat is nou eigenlijk
een deelscooter? Vervolgens wordt er kort beschreven waarom gemeentes deelscooters aanbieden en wat de
voordelen zijn voor deelscootergebruikers. Daarna wordt er dieper ingegaan op het gedrag dat jongeren op
deelscooters vertonen en de verkeersveiligheid van deze vervoersmiddelen. Tot slot wordt beschreven wat er
bekend is over deelscooterbeleid.
2.1 De deelscooter
Deelscooters zijn elektrische scooters die door iedereen gebruikt mogen worden, mits de gebruiker een geldig
rijbewijs heeft. De deelscooteraanbieders in Nederland, Check, GO Sharing, Felyx en Tier, bieden voornamelijk
deelsnorfietsen aan. De deelsnorfiets, met een blauw kenteken, mag 25 kilometer per uur rijden en is toegestaan op het fietspad. Sinds het besluit dat snorfietsers in Amsterdam en Utrecht niet meer op het fietspad mogen rijden biedt Felyx ook deelbromfietsen aan. Deze hebben een geel kenteken en mogen op de rijbaan 45
kilometer per uur rijden. Snorfietsers op de rijbaan moeten, net als bromfietsers, een helm dragen. Daarnaast
maakt het snelheidsverschil tussen snorfietsers en auto’s dat snorfietsers zich onveilig voelen. Om deze redenen zijn inmiddels veel deelsnorfietsen vervangen door deelbromfietsen (Jacobs, 2021).
2.2 Perspectief van gemeentes
De elektrische deelscooters passen goed in de toekomstplannen van gemeentes met betrekking tot het verkeer
in de steeds drukker wordende steden (Van der Schans & Notenboom, 2021). Omdat ze elektrisch zijn, zijn
deelscooters een stuk stiller en duurzamer dan scooters die op benzine en diesel rijden. Omdat scooterrijders
gebruik kunnen maken van deze deelscooters wanneer ze willen, hoeven ze zelf geen scooter meer te bezitten.
Zeker voor de niet-frequente scooterrijders maakt dit de deelscooter een aantrekkelijk alternatief. Dit zal het
privébezit van scooters, die vaak niet elektrisch zijn en dus meer uitstoot hebben, terugdringen (Redactie MaaS
Communities, 2021).
Daarnaast wordt er gesteld dat deelscooters, voornamelijk in de steden, korte autoritten zouden kunnen vervangen. Deelscooters zijn vaak ‘free-floating’: ze kunnen (binnen het servicegebied van de aanbieder) overal
worden neergezet. Buiten het servicegebied kan je hem vaak tijdelijk parkeren tegen het parkeertarief van de
aanbieder. De deelscooter brengt je dichter bij je bestemming dan wanneer je opzoek moet naar een parkeerplek voor je auto. Tevens kan er met een deelsnorfiets (nog) gebruik gemaakt worden van de fietsinfrastructuur en kunnen files vermeden worden. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering in autobezit- en gebruik,
wat de CO2-uitstoot zal terugdringen. Dit zorgt er op zijn plaats voor dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn
in de stad. Dit zal de druk die steden ervaren in verband met ruimtegebrek verminderen en de steden leefbaar
houden (Redactie MaaS Communities, 2021).
2.3 Voordelen voor deelscootergebruikers
In een artikel op de website van Gaiyo, een app die gebruikers een overzicht biedt van de deelmobiliteit en het
openbaar vervoer in de buurt, worden de voordelen van het gebruik van deelscooters beschreven. Het gebruik
van deelscooters wordt allereerst aantrekkelijk gemaakt door de lage gebruikskosten. Je betaalt nooit meer
dan 0,30 euro per minuut en je betaalt alleen voor gebruik. Zeker voor niet-frequente gebruikers maakt dit het
een stuk goedkoper dan het aanschaffen van een scooter voor privégebruik. Als je met z’n tweeën reist kan je
de reiskosten van de deelscooter zelfs delen. Daarnaast zijn deelscooters sneller dan de fiets, want ze zijn gemotoriseerd. Ook zijn ze sneller dan het OV want je hebt niet te maken met wacht- of overstaptijden en je
hoeft je niet in een overvolle bus of tram te wurmen. Bovendien zijn ze handig om je treinreis mee te vervolgen
tot aan je eindbestemming, de zogeheten ‘last-mile’. Ten slotte ben je op een deelscooter lekker in de buitenlucht en door de lage inspanning kom je niet bezweet aan op je eindbestemming (Kasan, 2021). Al deze voordelen maken de deelscooter een aantrekkelijk voertuig voor gebruikers.
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2.4 Klachten over het deelscootergebruik
Ondanks de voordelen die de deelscooter biedt als alternatief voor de auto, blijkt dat gebruikers een ritje op de
scooter vooral zien als een leuk tochtje en als vervanging voor een fiets- of wandeltocht (Van der Schans & Notenboom, 2021). Dit trekt de veronderstelling dat het gebruik van deelscooters duurzamer zou zijn in twijfel.
Daarnaast leidt het gebruik van de deelscooter tot veel klachten. Gebruikers lijken zich weinig aan te trekken
van de regels omtrent het parkeren van de scooters. Zo worden ze achteloos achtergelaten voor deuren, staan
ze overdwars op loop- of fietspaden en blokkeren doorgangswegen (van Galen, 2021). Tevens zijn er veel klachten over het rijgedrag van deelscootergebruikers. Zo zijn er regelmatig meldingen van mensen die onder invloed op de deelscooter rijden (NOS, 2020). Tevens lijkt er sprake van het delen of hacken van de deelscooteraccounts, met als gevolg dat mensen zonder geldig rijbewijs gebruik kunnen maken van de deelscooters
(Piersma & Gortworst, 2020). Bovendien kunnen mensen gebruik maken van de deelscooter zonder dat zij
enige rijervaring hebben op het vervoersmiddel.
2.5 Veiligheidsrisico van (deel)scooters
Brom- en snorfietsen zijn een populair vervoersmiddel in Nederland (SWOV, 2017). Deze groep behoort echter
ook tot de categorie die het meest risico loopt op verkeersongevallen. Het ongevalsrisico voor brom- en snorfietsers is groter dan bij andere vervoersmiddelen. In 2021 vielen er in totaal 582 dodelijke verkeersslachtoffers, waarvan 43 brom- of snorfietsers (CBS, 2022). In absolute cijfers zijn de meeste verkeersdoden fietsers,
maar relatief gezien, op basis van het aantal gereden kilometers, lopen brom- en snorfietsers het grootste risico (CBS, 2022; SWOV, 2017). Het is niet bekend hoeveel (dodelijke) verkeersslachtoffers er zijn wanneer het
voertuig een deelscooter betreft.
Dat de deelscooter elektrisch aangedreven is, brengt extra risico’s met zich mee. Schoon en Huijskens (2011)
hebben de verkeersveiligheidsconsequenties van elektrisch aangedreven voertuigen onderzocht. Een elektrisch
voertuig is een stuk stiller dan een voertuig dat rijdt op benzine of diesel. Hierdoor kan het voorkomen dat andere weggebruikers elektrische voertuigen niet horen aankomen. Gebruikers van zowel elektrische auto’s als escooters ervaren schrikreacties bij medeweggebruikers. Dit kan gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken.
De snorscooter rijdt, met uitzondering van de gemeentes Amsterdam en Utrecht, op het fietspad. Het probleem van geluidloosheid doet zich dan voornamelijk voor bij het inhalen van fietsers. Volgens leveranciers van
e-scooters rijden de snorscooters zo’n 30 km per uur. Snelheden boven de 25 km per uur zijn onveilig omdat
het snelheidsverschil met fietsers dan zodanig groot is, dat er bij het inhalen meer risicovolle situaties kunnen
ontstaan, zeker wanneer de fietser de elektrische scooter niet aan heeft horen komen (Schoon & Huijskens,
2011).
2.6 Jongeren als risicogroep
Zoals in de aanleiding al benoemd werd, bevinden jongeren die gebruik maken van deelscooters zich, vanwege
hun leeftijd, in een kwetsbare positie. Dit kan verklaard worden aan de hand van verschillende factoren, die
hieronder toegelicht worden.
Hersenontwikkeling
Jongeren in het bijzonder zijn geneigd tot risicogedrag in het verkeer. Dit kan mede verklaard worden in relatie
tot hun hersenontwikkeling. Rond het twaalfde levensjaar raken jongeren in de puberteit (Susman & Dorn,
2009), wat leidt tot een verandering in hun hormoonhuishouding. Dit beïnvloedt het limbische systeem, structuren in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor emoties, motivatie en genot (Ernst, Romeo & Anderson,
2009; McCormick & Mathews, 2007). Wanneer jongeren 12 jaar zijn, werkt het limbische systeem net als bij
volwassenen. De prefrontale cortex, het hersengebied dat voorkomt dat we geen overhaaste beslissingen maken en dat we rekening houden met anderen, is echter pas volledig volgroeid rond het vijfentwintigste levensjaar. Doordat de ontwikkeling van de prefrontale cortex langzamer verloopt dan die van het limbische systeem,
zijn jongeren meer geneigd om te kiezen voor snelle beloningen en genot (Casey, Getz & Galvn, 2008). Ook zijn
de gevoelens van angst en gevaar minder sterk ontwikkeld in deze levensfase (Kinnear, Kelly, Stradling & Thomson, 2013). Hierdoor maken jongeren, vergeleken met kinderen en volwassenen, vaker impulsieve keuzes zonder stil te staan bij mogelijke bijbehorende gevaren en risico’s. Dit zorgt er mede voor dat jongeren risicovol
gedrag vertonen in het verkeer, en mogelijk ook wanneer ze op een deelscooter rijden.
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Beginnende bestuurders
Jongeren bevinden zich, door een combinatie van hun jonge leeftijd en gebrek aan ervaring in het verkeer, in
een kwetsbare positie. Naast het feit dat brom- en snorfietsers een verhoogd risico lopen op ongelukken
(SWOV, 2017), is het bekend dat beginnende bestuurders in het algemeen een hogere kans hebben op een ongeluk, vergeleken met ervaren bestuurders (Slofstra, 2019). Zoals in de aanleiding benoemd, zijn deelscooters
beschikbaar voor iedereen met een rijbewijs, ook wanneer het rijbewijs verkregen is zonder praktijkexamen op
de scooter. Hierdoor kan men, zonder enige rijervaring op een scooter, een deelscooter gebruiken.
Jonge (deel)scooterrijders missen dus ervaring waardoor zij sneller een ongeluk kunnen veroorzaken of hier
slachtoffer van kunnen zijn. Door het gebrek aan ervaring maken beginnende scooterrijders regelmatig fouten
of vertonen zij risicovol gedrag dat gevaarlijke verkeerssituaties voor hen en andere verkeersdeelnemers kan
veroorzaken. Tevens zorgt een gebrek aan ervaring ervoor dat ze het vaak niet inzien dat hun gedrag gevaarlijk
is voor zowel henzelf als voor andere verkeersdeelnemers. Om deze redenen is het dus belangrijk dat jongeren
ervaring opdoen, zodat het aantal ongelukken op den duur zal verminderen. Het is belangrijk dat beginnende
scooterrijders zich bewust worden van alle gevaren en risico’s waar zij mee te maken krijgen.
Rijden zonder rijbewijs
Om een deelscooter te gebruiken moet de gebruiker eerst een account aanmaken via de app van de aanbieder.
Dit account is gekoppeld aan persoonlijke gegevens en kan alleen worden aangemaakt met een geldig rijbewijs
(Kasan, 2021). Uit onderzoek van NOS blijkt dat er online een levendige handel is in gestolen deelscooteraccounts onder minderjarigen. Bestaande deelscooteraccounts worden gehackt en voor een tientje kan je met de
inloggegevens van iemand anders rondrijden op een deelscooter (NOS, 2020). Ook gebeurt het vaak dat deelscootergebruikers hun account uitlenen aan anderen. Zo kunnen ook minderjarigen zonder geldig rijbewijs gebruik maken van deelscooters.
Uit onderzoek van TeamAlert (2022) blijkt dat bijna één op de vijf jongeren van 14 tot en met 24 jaar in het afgelopen jaar zonder rijbewijs scooter heeft gereden. In Nederland wordt het ongevalsrisico bij rijden zonder
rijbewijs ongeveer 2,5 keer zo groot vergeleken met wanneer iemand wel een rijbewijs heeft. Tevens is bekend
dat het ongevalsrisico onder jongeren zonder rijbewijs nog groter is. Deze jongeren zijn bijvoorbeeld vaker betrokken bij ongevallen die voorkomen waren geweest (Fu et al., 2012). Jongeren hebben van zichzelf al een hoger ongevalsrisico dan volwassenen, maar bij jongeren zonder rijbewijs ligt dit nog hoger dan bij jongeren met
rijbewijs (Hanna, Taylor, Sheppard & Laflamme, 2016).
Rijden onder invloed
Er wordt regelmatig onder invloed op deelscooters gereden (NOS, 2020). Een alcoholpromillage van 0,5 vergroot de kans op een ongeval in de auto al met 40% (Blomberg, Peck, Moskowitz, Burns en Fiorentino, 2005).
Uit onderzoek naar het effect van alcohol op scooter rijden blijkt echter dat scooterrijders vaak bij een lager
alcoholpromillage in het bloed al betrokken zijn bij verkeersongevallen. Dit toont aan dat het effect van alcohol
groter is bij scooterrijders, vergeleken met automobilisten (Centola et al., 2020). Een mogelijke verklaring voor
dit verschil is dat evenwicht en motorische coördinatie, vaardigheden die doorgaans worden aangetast door
alcoholgebruik, belangrijker zijn voor scooterrijders dan voor automobilisten. Daarnaast staan drugs erom bekend dat ze het bewustzijn van de gebruiker beïnvloeden waardoor verkeerstaken minder goed kunnen worden uitgevoerd, geldend voor alle verkeersdeelnemers. Jonge deelscooterrijders hebben vanwege hun onervarenheid al een hoger ongevalsrisico, en alcohol heeft bij jongeren een sterker effect op het rijgedrag dan bij
oudere bestuurders (SWOV, 2021). Dit benadrukt het gevaar van deelscooter rijden onder invloed voor jongeren.
2.7 Verminderd verantwoordelijkheidsgevoel op deelscooter
Het verkeerd parkeren van deelscooters leidt tot veel ergernis bij weggebruikers en omwonenden (NOS, 2020).
Daarnaast zijn deelscooters regelmatig het slachtoffer van vandalisme; in het afgelopen jaar werden ruim twintig deelscooters in brand gestoken (Aardoom, 2022). In een rapport van de Verkeersonderneming (2019) wordt
asociaal gedrag en schade aan deelvervoersmiddelen toegeschreven aan ontbrekende sociale normen. Deelmobiliteit is een relatief nieuw concept. Daardoor zijn de sociale normen over hoe men er samen goed en verantwoord mee omgaan nog in ontwikkeling. Niet elke gebruiker van deeldiensten gaat even verantwoordelijk
om met parkeren, het melden van schades en het schoonhouden van een voertuig. Door de anonimiteit die
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vaak gepaard gaat met het gebruik van deelmobiliteit, is voor de volgende gebruiker degene die zich schuldig
heeft gemaakt aan bijvoorbeeld het beschadigen van het voertuig niet bekend (De Verkeersonderneming,
2019). Het is mogelijk dat jongeren, vanwege de anonimiteit en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel op
een deelscooter, meer risicogedrag vertonen op een deelscooter dan op eigen vervoersmiddelen.
2.8 Beleid omtrent deelscooters
Vanwege de overlast is er vanuit gemeenten vraag naar een aangescherpt beleid omtrent het deelscootergebruik. In Nederland staat deelscooterbeleid nog in de kinderschoenen. Slechts 12 van de 41 gemeenten waar
deelscooters worden verhuurd hebben regels opgesteld voor het gebruik van deelscooters (Notenboom, van
der Schans & Claessen, 2022). Zo mogen deelscooters in Groningen niet meer in het centrum geparkeerd worden (NOS, 2022). Het gebrek aan beleid heeft als gevolg een ongecontroleerde groei van deelscooters, gepaard
met een toename in overlast (Notenboom, Schans & Claessen, 2022). Om deze reden wordt de vraag van gemeenten om de ontwikkeling van deelscooterbeleid en vergunningen steeds groter. Er worden al nieuwe afspraken gemaakt met aanbieders van de deelscooters, zoals over de plekken waar de scooters wel en niet gestald mogen worden. Wanneer er een melding wordt gemaakt van een verkeerd geparkeerde scooter, is het
aan de aanbieder om de scooter binnen 24 uur weg te halen. Tevens wordt er nagedacht over de maatregel dat
scooters tussen 01.00 en 06.00 niet gebruikt mogen worden, waardoor er ’s nachts niet meer op een deelscooter gereden kan worden. Zo kan overlast in de nacht worden voorkomen (van Rossum, 2022).
Ondanks de overlast zien gemeenten het gebruik van deelscooters als een transitie naar duurzame mobiliteit
en een leefbaardere binnenstad (Redactie MaaS Communities, 2021). Maar hoe staan jongeren tegenover het
gebruik van de deelscooter? In hoeverre maken zij zich schuldig aan de overlast gevende gedragingen die vaak
worden benoemd in relatie tot de deelscooter? In dit onderzoek tracht TeamAlert te achterhalen wat jongeren
motiveert om deelscooters te gebruiken en in hoeverre jongeren risicovol gedrag vertonen op deze voertuigen.
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Hoofdstuk 3: Het onderzoek
De focus van dit onderzoek ligt op het achterhalen in hoeverre jongeren gebruik maken van deelscooters,
waarom ze gebruik maken van deelscooters en in hoeverre ze zich schuldig maken aan risicovol gedrag op de
deelscooter. Een online vragenlijstonderzoek is uitgezet om dit te onderzoeken. In het komende hoofdstuk
wordt ingegaan op de opzet van dit onderzoek.
3.1 Onderzoeksvraag
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:
Wat zijn de motivaties van jongeren om deelscooters te gebruiken en welke (risicovolle) gedragingen komen
hierbij kijken?
De hoofdvraag zal worden beantwoord door middel van de volgende deelvragen:
In hoeverre maken jongeren gebruik van deelscooters?
Welke motieven hebben jongeren om een deelscooter te gebruiken?
Welke attitudes hebben jongeren die gebruik maken van deelscooters tegenover het gebruik van deelscooters (vinden ze deelscooters veilig, leuk, handig, stoer, duur), en hoe verhoudt dit zich tot de attitudes van jongeren die geen gebruik maken van deelscooters?
Welke attitudes hebben jongeren tegenover helmgebruik op deelscooters (vinden ze een helm handig,
aantrekkelijk, hygiënisch)?
Hoe ervaren jongeren die gebruik maken van deelscooters de veiligheid van deelscooters?
In hoeverre maken jongeren zich schuldig aan risicogedragingen wanneer ze gebruik maken van een
deelscooter?
In hoeverre voelen jongeren zich verantwoordelijk voor hun gedrag op een deelscooter, vergeleken
met een (hypothetische) eigen scooter?
3.2 Werving en deelnemers
De werving voor het onderzoek heeft plaatsgevonden via social media en het jongerenpanel van TeamAlert. Via
deze kanalen is een oproep verspreid waarin jongeren gevraagd worden om hun mening te delen over deelscooters. In de wervingstekst is vermeld dat deelnemers aan het einde van de vragenlijst ervoor kunnen kiezen
om hun e-mailadres achter te laten, om kans te maken op een cadeaubon van €50.
Voorafgaand aan het onderzoek is besloten om jongeren van 12 tot en met 24 jaar oud te werven. Tijdens de
dataverzameling bleek echter dat de vragenlijst door slechts zes 12-jarigen was ingevuld. Om deze reden zijn de
12-jarige deelnemers uiteindelijk niet meegenomen in de analyses.
Er is bewust gekozen om jongeren van 13 tot en met 15 jaar, die wettelijk gezien nog niet scooter mogen rijden, wel mee te nemen in dit onderzoek. Er is aangetoond dat minderjarige jongeren ook (illegaal, zonder rijbewijs) gebruik maken van deelscooters (NOS, 2020). Door deze leeftijdscategorie wel mee te nemen in dit onderzoek, kan er onderzocht worden of er inderdaad minderjarigen zijn die gebruik maken van deelscooters.
In totaal hebben 961 deelnemers (N = 961) de vragenlijst ingevuld met een gemiddelde leeftijd van 18,41 jaar
(M = 18,41). De deelnemers zijn representatief op geslacht.
In Tabel 1 worden de demografische gegevens van de steekproef weergeven. Onder laagopgeleid wordt basisonderwijs verstaan, onder middelbaar opgeleid wordt havo, vwo of mbo verstaan en onder hoogopgeleid
wordt hbo of wo verstaan.
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Kenmerk
Man (N=476)

Vrouw (N=485)

Totaal (N=961)

50%

51%

Leeftijd

M = 18,5

M = 18,3

M = 18,4

13 t/m 15

18,5%

16,1%

17,3%

16 t/m 17

23,3%

30,5%

27,0%

18 t/m 20

29,2%

27,2%

28,2%

21 t/m 24

29,0%

26,2%

27,6%

Laag

19,1%

14,4%

16,8%

Middel

45,8%

48,0%

46,9%

Hoog

33,0%

36,5%

34,8%

Opleidingsniveau

Tabel 1. Demografische gegevens (ongewogen steekproef)
Noot: percentages zijn afgerond waardoor het totaal aantal niet altijd precies op 100% uitkomt.
Noot: gegevens over opleidingsniveau ontbreken voor 1,6% van alle deelnemers. Hierdoor komen de percentages van opleidingsniveau niet precies uit op 100%.
Om uitspraken te doen over de hoeveelheid jongeren die gebruik maken van deelscooters, is er gebruik gemaakt van weging om een representatieve onderzoek steekproef te krijgen. Dit houdt in dat er in een enkele
analyse binnen dit onderzoek gecorrigeerd wordt voor de over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde
leeftijdscategorieën. Zo worden de juiste verhoudingen in de dataset verkregen. De gewogen steekproef is representatief op zowel leeftijd als geslacht. Als referentiedata voor de representatieve steekproef is gebruik gemaakt van het Centraal Bureau voor Statistiek. Binnen dit onderzoek is deze gewogen steekproef alleen gebruikt om een beeld te schetsen van het deelscootergebruik onder jongeren in Nederland, bij de andere analyses is de weegfactor uitgezet om de analyses op een juiste manier uit te voeren en is er gebruik gemaakt van de
ongewogen steekproef.
3.3 Meetinstrument
Frequentie deelscootergebruik
De vragenlijst start met een aantal vragen over deelscootergebruik in het algemeen. De jongeren worden gevraagd of ze een deelscooter gebruiken, van welke deelscooterdienst ze gebruik maken (Check, Felyx, GO Sharing of Tier) en of ze dan een deelbromfiets of deelsnorfiets gebruiken.
Jongeren die geen gebruik maken van deelscooters worden, net als jongeren die wel op deelscooters rijden,
bevraagd over hun attitudes ten opzichte van deelscooters en hun perceptie van de veiligheid van de deelscooter. Zo kunnen er tevens conclusies worden getrokken over de motivaties van jongeren om niet op een deelscooter te rijden.
Motivaties deelscootergebruik
Vervolgens worden de jongeren bevraagd over de situaties waarin ze een deelscooter gebruiken (bijvoorbeeld
om naar school of werk toe te gaan, om boodschappen te doen, als ze gaan stappen, etc.). Daarna worden ze
gevraagd om aan te geven hoe ze zich verplaatsten toen er nog geen deelscooters waren (welke vervoerswijze
vervangt de deelscooter?). Om te toetsen of deelscooters inderdaad, zoals wordt beargumenteerd, het autobezit terug zal dringen, worden jongeren gevraagd of ze in de komende vijf jaar een eigen auto zouden willen bezitten.
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Attitude tegenover deelscootergebruik en helmgebruik
Aan de hand van een aantal semantische differentialen wordt achterhaald hoe jongeren tegen het gebruik van
deelscooters aankijken (vinden ze het veilig, handig, leuk?). Deze vragen worden zowel aan deelscootergebruikers als aan jongeren die niet op deelscooters rijden gesteld, om te onderzoeken of de attitudes van deze groepen verschillen. Tevens worden de jongeren die deelscooters gebruiken bevraagd over hun helmgebruik op de
deelscooter en hun attitudes over het helmgebruik op deelscooters.
Ervaring
Om te toetsen in hoeverre jongeren ervaren zijn in het verkeer en op deelscooters, worden ze allereerst gevraagd of hun allereerste keer rijden op een deelscooter, tevens de eerste keer was dat ze überhaupt op een
scooter reden. Vervolgens worden ze gevraagd aan te geven of en hoe lang ze een rijbewijs hebben (waarmee
ze op een scooter mogen rijden). Wanneer deelscootergebruikers aangeven dat ze zonder rijbewijs op een
deelscooter rijden of gereden hebben, wordt hier dieper op ingegaan door te vragen waarom ze dit doen/deden. Ook worden ze gevraagd aan te geven hoe ze een deelscooter gebruikten, zonder zelf een rijbewijs te hebben.
Risicogedragingen gepaard met deelscootergebruik
De vragen over bepaalde risicogedragingen zijn opgesteld aan de hand van veelvoorkomende klachten over het
deelscootergebruik, zoals besproken in verschillende nieuwsartikelen. Zo wordt er dieper ingegaan op onder
andere het deelscooter rijden onder invloed, het gebruiken van een telefoon tijdens het rijden, het rijden op de
verkeerde weghelft en het racen tegen vrienden. De deelnemer kan aanvinken of hij/zij dit gedrag vertoont op
de deelscooter, op de fiets, op een eigen scooter, op een scooter van iemand anders, in de auto, in de auto van
iemand anders, of helemaal niet. Zo wordt er gekeken of het gedrag dat jongeren op een deelscooter of geleend voertuig vertonen verschilt van het gedrag dat ze vertonen op voertuigen in eigen bezit.
Verkeersveiligheid
Vervolgens worden de jongeren bevraagd over wat ervoor zou kunnen zorgen dat ze zich onveilig zouden voelen op een deelscooter (bijvoorbeeld wanneer andere weggebruikers ze niet komen aanhoren doordat de elektrische deelscooter zo weinig geluid maakt, of wanneer onderdelen van de deelscooter kapot zijn).
Verantwoordelijkheidsgevoel deelscooter t.o.v. (hypothetische) eigen scooter
Tot slot wordt er ingegaan op het verantwoordelijkheidsgevoel dat jongeren ervaren bij hun gedrag op een
deelscooter, vergeleken met het verantwoordelijkheidsgevoel dat ze (zouden) hebben wanneer ze op een (hypothetische) eigen scooter rijden. Ook worden ze gevraagd hoe verantwoordelijk ze zich voelen om de deelscooter na gebruik te parkeren op een plaats waar andere weggebruikers er geen last van hebben.
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Hoofdstuk 4: Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. De resultaten zijn opgedeeld in een aantal
thema’s. Als eerst wordt het deelscootergebruik van jongeren besproken. Vervolgens wordt er dieper ingegaan
op de situaties waarin jongeren deelscooters gebruiken. De attitudes tegenover deelscooters van de deelscootergebruikers worden vergeleken met de niet-gebruikers. Daarna wordt er ingegaan op het helmgebruik van
deelscootergebruikers en wordt er gekeken naar de ervaring die deelscootergebruikers hebben op de scooter.
Vervolgens wordt besproken in hoeverre jongeren risicogedrag vertonen op een deelscooter (rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, etc.). Tot slot wordt er ingegaan op de veiligheidsperceptie van jongeren over
deelscooters en de verantwoordelijkheid die ze voelen voor het vervoersmiddel en andere weggebruikers.
4.1 Deelscootergebruik jongeren in Nederland
Zoals in het vorige hoofdstuk werd benoemd, is er gebruik gemaakt van een gewogen steekproef (representatief naar geslacht en leeftijd volgens de Nederlandse bevolkingscijfers) om uitspraken te kunnen doen over het
deelscootergebruik van de jongeren in Nederland. In deze analyse is de weegfactor voor leeftijd aangezet. Hieruit bleek dat 59% van de jongeren gebruik maakt van deelscooters. De overige 41% van de jongeren maakt
geen gebruik van deelscooters.
Gekeken naar de demografische gegevens (leeftijd, geslacht en opleidingsniveau), blijken de deelscootergebruikers onder jongeren voornamelijk tussen de 21 en 24 jaar oud te zijn (44%). 30% van de deelscootergebruikers
is 18 t/m 20 jaar, 15% is 16 of 17 jaar en 11% is 13 t/m 15 jaar. Daarnaast is bijna de helft van de deelscootergebruikers binnen dit onderzoek hoogopgeleid (47%). 37% is middelbaar opgeleid en 13% is laagopgeleid (van 2%
van de deelscootergebruikers is het opleidingsniveau niet bekend) 1. Tot slot is 55% van de deelscootergebruikers man; 45% is vrouw.
Bij de analyses die hierna zijn uitgevoerd, is de weegfactor weer uitgezet en is er gebruik gemaakt van de ongewogen steekproef. De weegfactor kan bij bepaalde analyses namelijk zorgen voor onjuiste resultaten.
4.2 Deelscooteraanbieders en gebruik brom-/snorfiets
Om een specifieker beeld te krijgen van het deelscootergebruik onder de jongeren binnen dit onderzoek, is uitgevraagd van welke deelscooteraanbieder ze wel eens gebruik maken. De jongeren binnen dit onderzoek die
aangaven gebruik te maken van deelscooters (N=604), gebruiken voornamelijk de deelscooters van de aanbieder Go Sharing (48%), gevolgd door Felyx (32%) en Check (27%). Tier wordt het minst gebruikt (5%; zie Figuur
1).
60%

52%

50%
40%

32%

30%

27%

20%
5%

10%
0%
Go Sharing

Felyx

Check

Tier

Deelscooteraanbieder

Figuur 1. Gebruik deelscooteraanbieders jongeren (N=604)

1

De gewogen onderzoek steekproef is niet representatief op opleidingsniveau. Om deze reden kunnen er geen
generaliseerbare uitspraken gedaan worden over het opleidingsniveau van deelscooter rijdende jongeren.
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Vervolgens werden de deelscootergebruikers (N=604) gevraagd aan te geven of ze gebruik maken van deelbromfietsen, deelsnorfietsen of beiden. In Figuur 2 is te zien dat bijna de helft van de deelscootergebruikers
(48%) gebruik maakt van deelsnorfietsen. Ruim een derde (35%) gebruikt zowel brom- als snorfietsen en 17%
maakt alleen gebruik van deelbromfietsen.

17%
35%

Bromfiets
Snorfiets
Brom- en snorfiets
48%

Figuur 2. Verdeling gebruik brom- en snorfiets (N=604)
Van de deelscootergebruikers (N=604) heeft één op de vijf (20%) een eigen auto. Bijna de helft (46%) rijdt wel
eens in de auto van iemand anders. 29% heeft een eigen scooter en ruim één op de drie (36%) rijdt wel eens op
de scooter van iemand anders.
4.3 Situaties deelscootergebruik
Vervolgens is achterhaald in welke situaties jongeren een deelscooter gebruiken als vervoersmiddel. De resultaten zijn te zien in Figuur 3. Van de 604 jongeren die gebruik maken van deelscooters, rijdt bijna twee derde
van de jongeren (62%) op een deelscooter wanneer ze even snel (gehaast) ergens heen moeten gaan. Ruim de
helft van de deelscootergebruikers (54%) pakt een deelscooter wanneer ze na een reis met het openbaar vervoer de laatste afstand tot de eindbestemming moeten afleggen (de ‘last-mile’). Bijna de helft van de deelscootergebruikers (49%) maakt ritjes met hun vrienden op de deelscooter.
Jongeren rijden vaker op een deelscooter voor korte afstanden (42%) dan voor lange afstanden (27%). Daarnaast blijkt dat ongeveer één op de vijf jongeren een deelscooter gebruikt wanneer ze uitgaan (22%), voor een
etentje (19%) of naar een festival, feest of borrel (19%; zie Figuur 3).
Deelscooter als vervanging
Vervolgens zijn de deelscootergebruikers (N=604) gevraagd aan te geven hoe ze zich verplaatsten toen er nog
geen deelscooters waren, om te achterhalen welke vervoerswijze wordt vervangen door het gebruik van de
deelscooter. De meeste jongeren (69%) gaven aan dat ze het openbaar vervoer gebruikten, toen er nog geen
deelscooters waren. Ruim twee op de drie jongeren (68%) gaf aan toen de fiets te gebruiken en 66% ging lopend. Bijna twee op de vijf jongeren pakte toen de auto (17%), 6% ging met de taxi.
Plezier vs. praktisch
De deelscootergebruikers (N=604) gaven vervolgens op een semantische differentiaal van 1 (plezier) tot 5
(praktisch) aan in hoeverre ze een deelscooter vooral gebruiken voor het plezier of om praktische redenen.
Ruim een kwart van de jongeren (27%) beantwoordde deze vraag met een 1 of 2 en gebruikt een deelscooter
dus voornamelijk voor het plezier. 16% van de jongeren koos de neutrale optie. De meerderheid (58%) gaf aan
voornamelijk praktische redenen te hebben om een deelscooter te gebruiken.
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Figuur 3. Situaties deelscootergebruik (N=604)
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4.4 Attitude deelscootergebruik
Aan de hand van een aantal semantische differentialen is achterhaald hoe jongeren tegen het gebruik van deelscooters aankijken. Deze vragen zijn zowel aan deelscootergebruikers als aan jongeren die niet op deelscooters
rijden gesteld, om te onderzoeken of de attitudes van deze groepen verschillen.
De zeven items uit de vragenlijst die zijn bedoeld om attitude te meten, scoren op dezelfde factor in de factoranalyse. De items zijn samengevoegd tot een gemiddelde variabele die de eigen attitude ten opzichte van deelscooters betrouwbaar weergeeft (α = ,77). Het gemiddelde van deze schaal is 3,76 (SD = 0,64), waarbij een hogere score voor een positievere attitude ten opzichte van deelscooters staat.
Een Independent Samples T-Test toont aan dat deelscootergebruikers (N=604) een positievere attitude hebben
ten opzichte van deelscooters (M =3,92; SD = 0,54) dan niet-gebruikers (N=357; M = 3,49; SD =0,71), dit verschil
is significant (t (603,12) = 9,93, p < .001).
Zie Bijlage 1 voor de afzonderlijke resultaten van de items op de attitudeschaal (handig, milieuvriendelijk, flexibel, snel, leuk, goedkoop, veilig).
4.5 Helm op de deelscooter
Op de deelscooter draagt ruim de helft (53%) van de deelscooter rijdende jongeren (N=604) een helm. Hiervan
draagt 8% een eigen helm. 2% draagt een geleende helm (van een vriend/kennis/familielid). 46% draagt een
helm van de deelscooteraanbieder. Van de deelscooterrijders die een helm dragen (N=320), rijdt 22% op een
bromfiets en 21% rijdt op een snorfiets. Het grootste deel (57%) rijdt zowel op een brom- als snorfiets.
Bijna de helft van de deelscooterrijders (47%) draagt geen helm. De deelscooter rijdende jongeren die geen
helm dragen (N=284) werden gevraagd aan te geven waarom ze geen helm dragen op de deelscooter. De
meerderheid (81%) draagt geen helm omdat het niet verplicht is. Ruim twee op de vijf (43%) geeft aan het dragen van een helm onhygiënisch te vinden. Bijna één op de vijf (18%) vindt het dragen van een helm onhandig
en 15% vindt het onaantrekkelijk om een helm te dragen.
Bijna de helft (47%) van de jongeren die een helm draagt op de deelscooter (N=320), is het helemaal eens met
de stelling ‘Ik draag een helm omdat het veiliger is’. 30% is het eens met deze stelling. 16% is neutraal. 5% is het
niet eens met deze stelling en 2% is het er helemaal mee oneens.
4.6 Ervaring op de deelscooter en rijden zonder rijbewijs
Van de deelscooter rijdende jongeren (N=604) reed een derde (33%) voor het eerst op een scooter, toen ze
voor het eerst een deelscooter gebruikten. Bijna twee derde (65%) reed niet voor het eerst op een scooter, de
overige 2% gaf aan het niet meer te weten.
Van de deelscooter rijdende jongeren (N=604) heeft 11% op het moment van deelname aan het onderzoek
(nog) geen rijbewijs waarmee ze scooter mogen rijden. Bijna een derde van deze jongeren (31%) gaf aan minder dan 1 jaar hun rijbewijs te hebben. 29% heeft 1 tot 3 jaar hun rijbewijs, 19% heeft 3 tot 5 jaar hun rijbewijs.
10% gaf aan al langer dan 5 jaar hun rijbewijs te hebben.
Vervolgens zijn de deelscooter rijdende jongeren die op het moment van deelname wél een rijbewijs hadden
(N=535) gevraagd aan te geven of ze ooit wel eens zonder rijbewijs op een deelscooter hebben gereden. 13%
beantwoordde deze vraag met ‘ja’. De overige 87% gaf aan nooit zonder rijbewijs op een deelscooter te hebben gereden. Dit zou inhouden dat 138 van de 604 deelscooter rijdende jongeren binnen dit onderzoek (23%)
wel eens zonder rijbewijs op een deelscooter heeft gereden. Echter gaven 13 jongeren bij een open vraag, waar
ze werden gevraagd waarom ze zonder rijbewijs op een deelscooter rijden/reden, aan dat ze achterop zaten en
dus niet zelf zonder rijbewijs op een deelscooter reden. Dit brengt het daadwerkelijke aantal deelscooter rijdende jongeren dat deelscooter heeft gereden zonder rijbewijs terug naar 125 (21%)2.

2

Het is mogelijk dat meer jongeren in dit onderzoek het op deze manier geïnterpreteerd hebben en dus eigenlijk niet zelf deelscooter reden zonder rijbewijs maar achterop zaten, maar dit niet hebben aangegeven in de
antwoordopties.
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De jongeren die aangaven wel eens zonder rijbewijs op een deelscooter te hebben gereden, gaven in een
meerkeuzevraag aan dat ze dit voornamelijk doen omdat ze het leuk vinden om op een deelscooter te rijden
(62%). Ruim een kwart (26%) vond het noodzakelijk om op de deelscooter ergens heen te rijden. 17% deed
hem om hun rijvaardigheid bij te houden (zie Figuur 4). 18% gaf aan (ook) een andere reden te hebben om zonder rijbewijs op een deelscooter te rijden. Zoals hierboven al werd benoemd werd hier in totaal 13 keer ingevuld dat de jongere niet zelf reed maar (zonder rijbewijs) achterop de deelscooter zat. Daarnaast werd aangegeven dat de deelscooter zonder rijbewijs wordt gebruikt om snel even ergens heen te rijden of korte ritjes
voor het plezier/om de deelscooter uit te proberen. Eén deelnemer heeft zonder rijbewijs op een deelscooter
gereden om te oefenen voor het scooter rijexamen.
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Figuur 4. Motivatie rijden zonder rijbewijs (N=138)
Vervolgens werden de jongeren die wel eens zonder rijbewijs op een deelscooter gereden hebben (N=138) gevraagd hoe ze zonder rijbewijs een deelscooter hebben gebruikt. Bijna driekwart van de jongeren (73%) die wel
eens zonder rijbewijs op een deelscooter reed, deed dit op het deelscooteraccount van een bekende. 6% gaf
aan een account te hebben gehackt en 4% betaalde iemand om een gehackt account te kunnen gebruiken. 3%
heeft een nep of ongeldig rijbewijs gebruikt voor een deelscooteraccount (zie Figuur 5).
22% gaf aan een andere manier te hebben waarop ze zonder rijbewijs op een deelscooter rijden of reden. De
voornaamste manier die werd genoemd was dat iemand met een account de deelnemer op de deelscooter liet
rijden. Dit was ook een van de antwoordopties op de vraag; het is dus aannemelijk dat het werkelijke percentage jongeren dat het deelscooteraccount van een ander gebruikt hoger ligt. Daarnaast gaven sommigen aan
dat de deelscooter waarop ze zonder rijbewijs reden niet op slot stond. Ook op deze vraag antwoorden een
aantal deelnemers dat ze zelf niet reden op de deelscooter maar achterop zaten.
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Figuur 5. Gebruik deelscooter zonder rijbewijs (N=138)
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4.7 Risicogedrag op deelscooter
Vervolgens is achterhaald in hoeverre de jongeren bepaalde risicogedragingen vertonen op de deelscooter,
vergeleken met eigen vervoersmiddelen en geleende vervoersmiddelen. Het risicogedrag dat door de meeste
deelscootergebruikers (N=604) vertoond wordt op een deelscooter is het muziek luisteren met een koptelefoon of oortjes tijdens het rijden; ruim de helft (55%) gaf aan dit te doen. Een kwart (25%) gaf aan wel eens te
rijden op een deelscooter waarvan onderdelen kapot zijn. 19% kijkt wel eens op de telefoon tijdens het rijden
op de deelscooter. 18% rijdt wel eens op een deelscooter met meer dan twee personen; 11% geeft aan wel
eens te hard te rijden op de deelscooter en 10% negeert wel eens verkeersregels (zie Figuur 6).
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55%

25%

19%

Muziek luisteren met
Rijden op een
koptelefoon/oortjes deelscooter waarvan
iets kapot is

Op telefoon kijken
tijdens rijden

18%

Met meer dan 2
personen op één
deelscooter

11%

Te hard rijden

Risicogedrag op de deelscooter

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10%

9%

6%

5%

5%

Verkeersregels
negeren

Racen met vrienden

Stunten tijdens het
rijden

Op verkeerde
weghelft rijden

Voertuig parkeren op
een plaats waar het
niet is toegestaan

Risicogedrag op de deelscooter

Figuur 6. Risicogedragingen op de deelscooter (N=604)
Daarnaast geeft 15% van de deelscootergebruikers (N=604) aan wel eens deelscooter te rijden onder invloed
van alcohol. 8% rijdt wel eens deelscooter onder invloed van cannabis; 4% onder invloed van andere drugssoorten. 0% rijdt onder invloed van lachgas op de deelscooter. In totaal rijdt ruim een kwart van de deelscootergebruikers (26%) wel eens onder invloed op een deelscooter.
De jongeren die aangaven wel eens onder invloed van alcohol of andere middelen op een deelscooter te rijden
(N=155), zijn gevraagd toe te lichten waarom ze dit gedrag vertonen en niet kiezen voor ander vervoer (zoals
met de taxi, lift van iemand anders, met de fiets of lopend). Wat de jongeren hier voornamelijk benoemden is
dat ze met een deelscooter sneller zijn (dan met de fiets of lopend), het is makkelijk om er een te pakken, het is
goedkoper dan een taxi en het is leuk. Ook benoemen ze dat een deelscooter (snorfiets) toch niet heel veel
harder gaat dan een fiets en dus niet veel gevaarlijker is. Daarnaast wordt er benoemd dat ze met cannabis net
zo goed (of zelfs beter) scooter kunnen rijden en dat ze na een paar drankjes nog net zo veilig op de scooter
kunnen rijden als op de fiets. Enkele deelnemers benoemen dat op een deelscooter de kans kleiner is dat eventuele schade zelf betaald moet worden; of dat ze bij schade de scooter stopzetten en wegrennen. Een deelnemer benoemt dat het deelscooter rijden onder invloed altijd een groot avontuur oplevert.
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4.8 Verschillen risicogedrag per vervoersmiddel
Vervolgens is getoetst of het aantal deelscootergebruikers dat bepaald risicogedrag vertoont op de deelscooter, significant verschilt van de deelscootergebruikers die het gedrag vertonen op de fiets, op een eigen of geleende scooter of in een eigen of geleende auto.
Hiervoor zijn een aantal nieuwe variabelen aangemaakt. Ten eerste zijn de deelscootergebruikers die óók wel
eens op een eigen óf geleende scooter rijden samengevoegd. Ditzelfde is met de deelscootergebruikers die wel
eens in een eigen óf geleende auto rijden gedaan. Vervolgens zijn er, per risicogedraging, nog twee variabelen
aangemaakt; de eerste geeft aan of deelscootergebruikers die wel eens op een andere scooter rijden (eigen of
geleend) het risicogedrag wel of niet op deze andere scooter vertonen. De tweede geeft aan of deelscootergebruikers die wel eens in een auto rijden (eigen of geleend) het risicogedrag wel of niet in de auto vertonen. Met
deze variabelen is per risicogedraging een McNemar test uitgevoerd om te zien of scooterrijders op een eigen
of geleende scooter, en autorijders in een eigen of geleende auto, significant meer of minder vaak aangeven
bepaald risicogedrag te vertonen dan deelnemers die dit op de deelscooter doen. Tevens is er gekeken of het
risicogedrag vaker of minder vaak vertoond wordt op de fiets, vergeleken met op de deelscooter.
Alleen de significante verschillen (wanneer de p-waarde lager is dan 0,05) per risicogedraging worden hieronder benoemd. De odds ratio (OR) geeft aan hoe groot het effect is. Een OR van 1,68 (of lager) geeft een kleine
effectgrootte aan, die van 3,47 geeft een ‘medium effectgrootte’ aan en die van 6,71 of meer geeft een grote
effectgrootte aan (Chen, Cohen, & Chen, 2010).
Risicogedrag op deelscooter en op eigen of geleende scooter
Van de 604 deelscootergebruikers rijden er 339 zowel op een deelscooter als op een andere scooter (eigen of
geleend; N=339).
Rijden onder invloed van alcohol
Van de 339 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als op een andere scooter (eigen of geleend), geven 23 deelnemers aan zowel op de deelscooter als op een andere scooter met alcohol op te rijden. 24 deelnemers geven aan wel op de deelscooter met alcohol op rijden, maar niet op een andere scooter en er zijn 7 die
wel op een andere scooter met alcohol op rijden, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een pwaarde van .003 en een OR van 3,43. Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker met alcohol op gereden wordt dan op de eigen of geleende scooter. De effectgrootte hiervan is middelmatig.
Racen met vrienden
Van de 339 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als op een andere scooter (eigen of geleend), geven 21 deelnemers aan zowel op de deelscooter als op een andere scooter te racen met vrienden. 18 deelnemers geven aan wel op de deelscooter te racen met vrienden, maar niet op een andere scooter en er zijn 47 die
wel op een andere scooter racen met vrienden, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een pwaarde van <.001 en een OR van 2,61. Dit betekent dat op de eigen of geleende scooter significant vaker wordt
geracet met vrienden dan op de deelscooter. De effectgrootte hiervan is klein tot medium.
Rijden op een scooter met een kapot onderdeel
Van de 339 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als op een andere scooter (eigen of geleend), geven 21 deelnemers aan zowel op de deelscooter als op een andere scooter te rijden met een kapot onderdeel.
59 deelnemers geven aan wel op een deelscooter te rijden met een kapot onderdeel, maar niet op een andere
scooter. 26 deelnemers rijden wel op een andere scooter met een kapot onderdeel, maar niet op een deelscooter. De McNemar test geeft aan p-waarde van <.001 en een OR van 2,27. Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker wordt gereden met een kapot onderdeel dan op de eigen of geleende scooter. De effectgrootte hiervan is klein tot medium.
Te hard rijden
Van de 339 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als op een andere scooter (eigen of geleend), geven 20 deelnemers aan zowel op de deelscooter als op een andere scooter te hard te rijden. 14 deelnemers
geven aan wel op de deelscooter te hard te rijden, maar niet op een andere scooter. 78 deelnemers geven aan
op een andere scooter te hard te rijden, maar niet op een deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde
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van <.001 en een OR van 5,57. Dit betekent dat op de eigen of geleende scooter significant vaker te hard wordt
gereden dan op de deelscooter. De effectgrootte hiervan is medium tot groot.
Risicogedrag op deelscooter en in eigen of geleende auto
Van de 604 deelscootergebruikers rijden er 349 zowel op een deelscooter als in een auto (eigen of geleend;
N=350).
Rijden onder invloed van alcohol
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 5 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in een auto met alcohol op te rijden. 61 deelnemers geven aan wel op de
deelscooter met alcohol op rijden, maar niet in een auto. 2 deelnemers geven aan in een auto met alcohol op
te rijden, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde van < .001 en een OR van 30,5.
Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker met alcohol op gereden wordt dan in de auto. De effectgrootte hiervan is zeer groot.
Rijden onder invloed van cannabis
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 12 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in een auto onder invloed van cannabis te rijden. 15 deelnemers geven
aan wel op de deelscooter onder invloed van cannabis rijden, maar niet in een auto. 3 deelnemers geven aan in
een auto onder invloed van cannabis te rijden, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een pwaarde van .008 en een OR van 5,0. Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker onder invloed van cannabis gereden wordt dan in de auto. De effectgrootte hiervan is medium tot groot.
Rijden onder invloed van drugs
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geeft 1 deelnemer aan zowel op de deelscooter als in een auto onder invloed van drugs te rijden. 13 deelnemers geven aan
wel op de deelscooter onder invloed van drugs rijden, maar niet in een auto. 2 deelnemers geven aan in een
auto onder invloed van drugs te rijden, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde van
.007 en een OR van 6,5. Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker onder invloed van drugs gereden
wordt dan in de auto. De effectgrootte hiervan is groot.
Muziek luisteren met koptelefoon of oortjes tijdens het rijden
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 82 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in een auto muziek te luisteren met koptelefoon of oortjes tijdens het
rijden. 118 deelnemers geven aan wel op de deelscooter muziek te luisteren met koptelefoon of oortjes, maar
niet in een auto. 9 deelnemers geven aan in een auto muziek te luisteren met koptelefoon of oortjes, maar niet
op de deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde van <.001 en een OR van 13,11. Dit betekent dat er
significant vaker muziek wordt geluisterd met een koptelefoon of oortjes op een deelscooter dan in een auto.
De effectgrootte hiervan is groot.
Op de verkeerde weghelft rijden
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 4 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in de auto op de verkeerde weghelft te rijden. 15 deelnemers geven aan
wel op de deelscooter op de verkeerde weghelft te rijden, maar niet in de auto. 2 deelnemer geeft aan in de
auto op de verkeerde weghelft te rijden, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde
van .002 en een OR van 7,5. Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker op de verkeerde weghelft
wordt gereden dan in een auto. De effectgrootte hiervan is groot.
Stunten
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 4 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in de auto te stunten. 18 deelnemers geven aan wel op de deelscooter te
stunten, maar niet in de auto. 5 deelnemers gaven aan in de auto te stunten, maar niet op de deelscooter. De
McNemar test geeft een p-waarde van .011 en een OR van 3,6. Dit betekent dat op de deelscooter significant
vaker wordt gestunt dan in een auto. De effectgrootte hiervan is klein tot medium.
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Rijden terwijl een onderdeel kapot is
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 20 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in de auto te rijden terwijl een onderdeel kapot is. 96 deelnemers geven aan wel op de deelscooter rijden terwijl een onderdeel kapot is, maar niet in de auto. 16 deelnemers gaven
aan in de auto te rijden terwijl een onderdeel kapot is, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft
een p-waarde van <.001 en een OR van 6,0. Dit betekent dat op de deelscooter significant vaker wordt gereden
terwijl een onderdeel kapot is dan in een auto. De effectgrootte hiervan is medium tot groot.
Te hard rijden
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 33 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in de auto te hard te rijden. 12 deelnemers geven aan wel te hard te
rijden op de deelscooter, maar niet in de auto. 122 deelnemers gaven aan in de auto te hard te rijden, maar
niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde van <.001 en een OR van 10,17. Dit betekent dat
in de auto significant vaker te hard wordt dan op de deelscooter. De effectgrootte hiervan is groot.
Verkeersregels negeren
Van de 350 deelnemers die zowel op een deelscooter rijden als in een auto (eigen of geleend), geven 22 deelnemers aan zowel op de deelscooter als in de auto verkeersregels te negeren. 26 deelnemers geven aan wel
verkeersregels te negeren op de deelscooter, maar niet in de auto. 12 deelnemers gaven aan in de auto verkeersregels te negeren, maar niet op de deelscooter. De McNemar test geeft een p-waarde van .034 en een
OR van 1,33. Dit betekent dat verkeersregels significant vaker genegeerd worden op de deelscooter dan in de
auto. De effectgrootte hiervan is klein.
Risicogedrag op deelscooter en op de fiets
Over het algemeen kan gesteld worden dat risicogedragingen significant vaker vertoond worden op de fiets
dan op de deelscooter. Alleen de risicogedragingen ‘met meer dan twee personen op één voertuig rijden’ (p =
1) en ‘te hard rijden’ (p = .576) werden niet significant vaker of minder vaak vertoond op de deelscooter dan op
de fiets.
4.9 Perceptie veiligheid deelscooters
Ruim de helft (52%) van de deelscootergebruikers (N=604) geeft aan dat er wel eens iets kapot is aan de deelscooter. Uit de antwoorden blijkt dat er van alles kapot kan zijn aan een deelscooter. Ze benoemen dat dit
voornamelijk de spiegels van de deelscooter betreft, maar ook de remmen, knipperlichten, de standaard, de
banden en de telefoonhouder worden veel genoemd.
Vervolgens zijn de jongeren (N=604) gevraagd aan te geven wat ervoor zou kunnen zorgen dat ze zich onveilig
zouden voelen op de deelscooter. De resultaten zijn weergeven in onderstaande Figuur 7. Voornamelijk kapotte onderdelen aan de deelscooter zorgen ervoor dat jongeren zich onveilig zouden voelen (52%). Daarnaast
geeft ruim een derde (35%) aan dat ze het gevaarlijk zouden vinden wanneer andere weggebruikers ze niet aan
horen komen. Ruim één op de vijf (21%) zou zich niet veilig voelen op de rijbaan. 22% gaf aan zich nooit onveilig te voelen op een deelscooter.
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Figuur 7. Redenen onveilig gevoel op deelscooter (N=604)
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4% van de deelscooter rijdende jongeren (N=604) gaf een andere reden op waarom ze zich onveilig zouden
voelen op een deelscooter. Dingen die hier benoemd werden zijn de snelheid van de deelscooter (te langzaam),
dat anderen ze niet horen aankomen, dat ze zelf anderen niet horen aankomen, verminderd zicht door het dragen van een helm, het rijgedrag van andere deelscootergebruikers, kapotte remmen, jongeren zonder rijbewijs
die het verkeer gevaarlijk maken voor anderen, gebrek aan spiegels, ’s avonds of ’s nachts door de stad rijden.
4.10 Verantwoordelijkheid op de deelscooter
Om te toetsen in hoeverre jongeren zich verantwoordelijk voelen op een deelscooter, is allereerst gevraagd
hoe verantwoordelijk ze zich voelen om de deelscooter ergens te parkeren waar anderen er geen last van hebben. De meerderheid (83%) van de deelscootergebruikers (N=604) voelt zich een beetje tot heel erg verantwoordelijk bij het parkeren van de deelscooter (waarvan 43% zich heel erg verantwoordelijk voelt). 11% beantwoordde de vraag neutraal en 6% voelt zich niet echt tot helemaal niet verantwoordelijk.
Vervolgens is achterhaald in hoeverre jongeren zich verantwoordelijk voelen voor de staat van de deelscooter
en de veiligheid van anderen. Eerder gaven 175 deelscooter rijdende jongeren aan zelf een scooter te bezitten.
De overige 429 jongeren die deelscooter rijden werden gevraagd zich voor te stellen dat ze een eigen scooter
zouden hebben, om zo te onderzoeken hoe verantwoordelijk te zich zouden voelen op een (hypothetische) eigen scooter vergeleken met een deelscooter. De resultaten van deze twee groepen verschilden niet significant
van elkaar en zijn samen, als één variabele, berekend.
Vergeleken met wanneer deelscooter rijdende jongeren (N=604) op een (hypothetische) eigen scooter rijden,
voelt 7% zich veel minder verantwoordelijk voor de staat van het voertuig wanneer ze op een deelscooter rijden. 18% voelt zich minder verantwoordelijk, 32% voelt zich even veel verantwoordelijk. 23% voelt zich meer
verantwoordelijk en 20% voelt zich veel meer verantwoordelijk (zie Figuur 8).
Vergeleken met wanneer ze op een (hypothetische) eigen scooter rijden (N=604), voelt 2% zich veel minder
verantwoordelijk voor de veiligheid van andere weggebruikers wanneer ze op een deelscooter rijden. 3% voelt
zich minder verantwoordelijk. 63% voelt zich even veel verantwoordelijk. 14% voelt zich meer verantwoordelijk
en 18% voelt zich veel meer verantwoordelijk (zie Figuur 8).
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Figuur 8. Verantwoordelijkheidsgevoel deelscooter vs. eigen scooter (N=604)
De jongeren werden vervolgens gevraagd hun antwoorden op deze vraag toe te lichten. De jongeren die aangaven zich (veel) minder verantwoordelijk te voelen voor de staat van een deelscooter, gaven aan dat ze minder
voorzichtig zijn met een deelscooter omdat deze niet van henzelf is. Deelscooteraanbieders zijn verzekerd voor
schade, dus heeft de gebruiker er weinig last van wanneer er iets beschadigd is. Daarnaast wordt veelal benoemd dat, omdat de deelscooters vaak al beschadigd/kapot zijn, de jongeren er zelf ook minder voorzichtig
mee zijn. In hun toelichtingen geven bijna alle jongeren aan dat veiligheid voor andere weggebruikers altijd belangrijk is, ongeacht het voertuig waar je op rijdt.
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4.11 Bezit eigen auto in de toekomst
Tot slot zijn de deelscooter rijdende jongeren (N=604) gevraagd of ze in de komende vijf jaar een eigen auto
zouden willen bezitten. De resultaten zijn weergeven in Figuur 9. Driekwart (75%) gaf aan dit te willen. Van de
454 deelscooter rijdende jongeren die in de komende vijf jaar een eigen auto zou willen bezitten (75%), had
25% op het moment van deelname aan het onderzoek al een eigen auto in bezit.
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Figuur 9. Bezit eigen auto (N=604)
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Hoofdstuk 5: Conclusie
In dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten een conclusie geformuleerd. Deze conclusie geeft
onder andere weer in hoeverre jongeren gebruik maken van deelscooters en hoe ze zich op deelscooters gedragen. Allereerst wordt er in algemene zin op het gebruik van deelscooters onder jongeren ingegaan. Vervolgens wordt besproken welke attitudes jongeren hebben tegenover deelscooters en het gebruik van een helm.
Er wordt dieper ingegaan op bepaalde risicogedragingen die jongeren al dan niet vertonen op een deelscooter
en de perceptie van de veiligheid van deelscooters onder jongeren. Tot slot wordt het verantwoordelijkheidsgevoel dat jongeren hebben ten opzichte van de deelscooter en anderen, wanneer ze op een deelscooter rijden, besproken. De laatste paragraaf in dit hoofdstuk geeft de aanbevelingen voor praktische toepassingen en
vervolgonderzoek weer.
5.1 Deelscootergebruik onder jongeren
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de jongeren wel eens een deelscooter gebruikt. De steekproef
die voor bijbehorende analyse gebruikt is, is representatief op geslacht en leeftijd. Dit resultaat is dus generaliseerbaar naar de gehele groep jongeren in Nederland. Jongeren die op deelscooters rijden zijn voornamelijk 21
tot en met 24 jaar oud. De deelscooteraanbieder waar veruit het meeste gebruik van wordt gemaakt onder de
jongeren binnen dit onderzoek is Go Sharing; ruim de helft van alle jongeren die deelscooter rijden gebruikt
deze aanbieder. Daarnaast wordt er het meest gebruik gemaakt van deelsnorfietsen, ten opzichte van deelbromfietsen. Bij het interpreteren van deze resultaten moet echter rekening gehouden worden met het feit dat
deelnemers van dit onderzoek geworven zijn met de vraag of ze hun mening willen geven over deelscooters.
Dat er in de werving gesproken werd over deelscooters, kan ertoe geleid hebben dat voornamelijk jongeren die
iets met deelscooters hebben, de vragenlijst hebben aangeklikt. Dit kan wellicht een vertekend beeld geven.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit onderzoek, stelt Kasan (2021) dat het gebruik van deelscooters goedkoper is dan het aanschaffen van een scooter voor privégebruik. Tevens wordt er gesteld dat, aangezien scooterrijders gebruik kunnen maken van deelscooters wanneer ze willen, ze zelf geen scooter meer hoeven te bezitten. Dit zou het privébezit van scooter die op benzine en diesel rijden, en dus meer uitstoot hebben dan de
elektrische deelscooter, terugdringen. Daarnaast brengen deelscooters gebruikers dichterbij hun bestemming
dan wanneer ze opzoek moeten naar een parkeerplek voor de auto. Dit zou ook kunnen leiden tot een vermindering in autobezit en -gebruik (Redactie MaaS Communities, 2021). Echter blijkt dat een vijfde van de jongeren uit dit onderzoek die deelscooter rijden een auto bezit; bijna drie op de tien jongeren heeft een eigen scooter. Daarnaast maken veel van deze jongeren gebruik van andermans auto of scooter en driekwart van de jongeren wil het liefst in de komende vijf jaar zelf een auto bezitten. Het lijkt er dus niet op dat (het gebruik van)
auto’s en scooters in privébezit wordt vervangen door de deelscooter.
Elektrische scooters hebben minder uitstoot dan auto’s. Wanneer de deelscooter autoritten vervangt, zou dit
dus duurzamer zijn. Van der Schans en Notenboom (2021) beargumenteerden echter dat de deelscooter vooral
gebruikt wordt voor het plezier en als vervanging voor fiets- of wandeltochten. Uit dit onderzoek bleek juist dat
slechts een kwart van de jongeren de deelscooter voornamelijk voor het plezier gebruikt; de meerderheid pakt
een deelscooter vanwege praktische redenen, zoals voor het overbruggen van de ‘last-mile’ of wanneer ze snel
even ergens heen moeten. De meeste jongeren gebruiken de deelscooter in situaties waarin ze voorgaand het
ov gebruikten, met de fiets of lopend gingen. Voor minder dan twee op de tien jongeren vervangt de deelscooter autoritten. Ondanks dat de jongeren uit dit onderzoek de deelscooter niet vooral voor plezier gebruiken,
trekt dit de veronderstelling dat het gebruik van deelscooters duurzamer zou zijn in twijfel.
5.2 Attitude deelscooter
Binnen dit onderzoek is achterhaald hoe zowel deelscootergebruikers als niet-gebruikers tegen het gebruik van
de deelscooter aankijken. Deze twee groepen verschillen erg in hun mening over dit vervoersmiddel. Over het
algemeen zijn deelscootergebruikers aanzienlijk positiever over deelscooters; ze vinden de voertuigen handiger, milieuvriendelijker, flexibeler, leuker, sneller en veiliger, vergeleken met niet-gebruikers. Alleen op het gebied van kosten lijken de niet-gebruikers positiever; deelscootergebruikers geven vaker aan het gebruik van
deelscooters duur te vinden dan de niet-gebruikers. Wat opvalt is dat de niet-deelscootergebruikers vooral
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heel neutraal zijn in hun attitude over deelscooters. Het zou kunnen dat, omdat ze geen gebruik maken van het
voertuig, niet goed weten wat ze er precies van vinden.
5.3 Helmgebruik
Ruim de helft van de deelscooter rijdende jongeren in dit onderzoek draagt een helm. Deze jongeren dragen
vooral een helm van de deelscooteraanbieder, slechts een klein deel draagt een eigen helm op de deelscooter.
Uit de resultaten komt niet duidelijk naar voren of deze helmdragers een helm dragen omdat het verplicht is,
het lijkt er niet op dat deze jongeren voornamelijk op bromfietsen rijden waarop een helm dragen verplicht is.
Wel is de grote meerderheid van de jongeren die een helm dragen van mening dat het dragen van een helm
veiliger is.
De meerderheid van de jongeren die geen helm dragen op de deelscooter, draagt geen helm omdat het niet
verplicht is. Deze motivatie voor het niet dragen van een helm wordt vaker opgegeven dan de reden dat het
onhygiënisch, onhandig of onaantrekkelijk is. Op dit moment is er in de meeste steden nog geen regelgeving
over het dragen van een helm op snorfietsen, voor veel jongeren is dit een reden om op een snorfiets te rijden
in plaats van een bromfiets. In Utrecht en Amsterdam is het verplicht om, ook op een deelsnorfiets, een helm
te dragen. Per 1 januari 2023 zal de helmplicht voor snorfietsers in heel Nederland doorgevoerd worden (Rijksoverheid, z.d.b). Uit onderzoek van TeamAlert bleek dat, wanneer het dragen van een helm verplicht is, één op
de vijf jongeren op een snorfiets zou blijven rijden. Vier op de vijf snorfietsers zou echter overstappen naar een
ander vervoersmiddel; de meeste van hen stappen over naar een bromfiets (TeamAlert, 2020).
5.4 Ervaring op de deelscooter en rijden zonder rijbewijs
Een derde van de deelscooter rijdende jongeren in dit onderzoek reed voor het eerst op een scooter, toen ze
voor het eerst een deelscooter gebruikten. Zij hadden dus nog geen praktijkervaring op het vervoersmiddel.
Daarnaast geeft ruim één op de vijf deelscooterrijders aan wel eens zonder rijbewijs op een deelscooter te hebben gereden.
De jongeren die zonder rijbewijs op een deelscooter reden, deden dit voornamelijk omdat ze het leuk vonden.
Het blijkt erg makkelijk te zijn om op het deelscooteraccount van een bekende een deelscooter te gebruiken.
Daarnaast hackt een deel van de jongeren zelf een deelscooteraccount of gebruikt een gehackt account om
deelscooter te rijden. De jongeren gaven daarnaast zelf aan dat deelscooters soms niet op slot staan, en dat
het dan heel gemakkelijk is om de deelscooter te gebruiken. Er lijken dus genoeg manieren te zijn waarop jongeren zonder geldig rijbewijs op een deelscooter kunnen rijden.
Zoals in hoofdstuk 2 van dit rapport al werd beschreven, bevinden jongeren zich door hun gebrek aan ervaring
in het verkeer in een kwetsbare positie. Ze hebben moeite met het inschatten van verkeerssituaties en hier op
een goede manier op te reageren. Jongeren hebben van zichzelf al een hoger ongevalsrisico dan volwassenen,
maar bij jongeren zonder rijbewijs ligt dit nog hoger dan bij jongeren met rijbewijs (Hanna, Taylor, Sheppard &
Laflamme, 2016). In Nederland wordt het ongevalsrisico bij rijden zonder rijbewijs ongeveer 2,5 keer zo groot
vergeleken met wanneer iemand wel een rijbewijs heeft (Fu et al., 2012). Wanneer jongeren een deelscooter
gebruiken zonder überhaupt ooit op een scooter gereden te hebben, komt hier ook vaak een gebrek aan voertuigbeheersing bij kijken. Toch lijken jongeren hier de gevaren niet van in te zien en gebruikt een aanzienlijk
aantal jongeren deelscooters zonder ervaring of rijbewijs. Uit eerder onderzoek van TeamAlert (2021) naar jongeren die rijden zonder rijbewijs, blijkt dat deze gevaren laag worden ingeschat. Jongeren die zonder rijbewijs
de weg op gaan, zeggen veel rekening te houden met de omstandigheden waardoor de risico’s volgens hen
kleiner worden. Daarnaast geven ze aan de risico’s te accepteren wanneer het toch mis zou gaan, maar ze hebben zodanig vertrouwen in hun eigen rijvaardigheid dat ze zich dit überhaupt niet kunnen voorstellen (TeamAlert, 2021). Een lage risicoperceptie en zelfoverschatting spelen een belangrijke rol in het rijden zonder rijbewijs
onder jongeren.
5.5 Risicogedrag op de deelscooter
Het meest vertoonde risicogedrag op de deelscooter blijkt het luisteren van muziek met koptelefoon of oortjes,
de meerderheid van de deelscooter rijdende jongeren in dit onderzoek doet dit. Daarna wordt er door veel jongeren op een deelscooter gereden waarvan iets kapot is. Het is opvallend dat slechts 5% van de deelscootergebruikers aangeeft de deelscooter wel eens te parkeren op een plek waar het niet toegestaan is. Er wordt veel
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geklaagd over verkeerd geparkeerde deelscooters (Van Galen, 2021), maar slechts een klein deel van de deelscooter rijdende jongeren lijkt zich hieraan schuldig te maken. Ondanks dat in de vragenlijst verkondigd is dat
de jongeren eerlijk antwoord kunnen geven op de vragen omtrent risicovol gedrag in het verkeer en dat hun
antwoorden anoniem verwerkt zullen worden, is het mogelijk dat de jongeren in dit onderzoek naar sociale
wenselijkheid geantwoord hebben. Tevens zou het kunnen dat de jongeren in dit onderzoek zich er niet van
bewust zijn dat ze deelscooters op de verkeerde plaats parkeren. Tot slot is het mogelijk dat jongeren een minder grote rol spelen in de problematiek rondom het verkeerd parkeren van deelscooters dan de media doet
lijken.
Risicogedrag wat wel door een aanzienlijk deel van de deelscootergebruikers wordt vertoond is het rijden onder invloed van middelen, met name wanneer er alcohol in het spel is. Dit komt overeen met de bevinding dat
eveneens een aanzienlijk aantal jongeren wel eens deelscooter rijdt na het stappen, feesten of borrelen. Het is
aannemelijk dat veel jongeren na dit soort gelegenheden onder invloed naar huis rijden. Zelf verklaarden de
jongeren in dit onderzoek dit aan de hand van het argument dat een deelscooter vaak sneller is dan ander vervoer. Tevens is een deelscooter makkelijk in gebruik, het is goedkoper dan bijvoorbeeld een taxi en daarnaast is
het leuk om (onder invloed) deelscooter te rijden. Tot slot lijken de jongeren het rijden onder invloed niet als
erg gevaarlijk te beschouwen. Ook hieruit blijkt dat een lage risicoperceptie en zelfoverschatting bij jongeren
een rol spelen in het vertonen van risicogedrag op de deelscooter.
Vergeleken met een eigen scooter of een scooter van iemand anders, wordt er vaker onder invloed van alcohol
gereden op een deelscooter. Zoals hierboven werd benoemd, is de deelscooter vaak een makkelijke optie na
het stappen. Een artikel van Omroep Brabant illustreert dit; in dit artikel wordt beschreven hoe het deelscooteraanbod pal naast de taxistandplaats naast het uitgaancentrum mensen ‘faciliteert’ om dronken met de scooter naar huis te gaan. Taxichauffeurs merken dat mensen voor een taxi naar de standplaats komen, maar voor
het laatste moment toch voor de deelscooter kiezen vanwege het gemak en goedkopere prijzen (Sträter, 2022).
Het is mogelijk dat jongeren voordat ze gaan stappen of naar een feest gaan bewust de keuze maken niet met
de (eigen) scooter te gaan, maar door het ruime aanbod deelscooters bij uitgaansgelegenheden toch geneigd
zijn de verkeerde keuze te maken door met de deelscooter naar huis te rijden.
Tot slot is te zien dat een groot deel van de risicogedragingen vaker op de deelscooter wordt vertoond dan in
de auto. Uit dit onderzoek komt hier geen duidelijke verklaring voor naar voren. Het is mogelijk dat jongeren de
gevaren van het risicogedrag in de auto beter inzien dan de gevaren van hetzelfde gedrag op een deelscooter
en daarmee de risico’s op de deelscooter onderschatten. Tevens is het mogelijk dat de eigen rijvaardigheid op
de deelscooter overschat wordt.
5.6 Perceptie veiligheid
De resultaten met betrekking tot rijden op een deelscooter met kapotte onderdelen lijken tegenstrijdig. Allereerst werden de jongeren bevraagd over hun risicogedragingen op de deelscooter ten opzichte van andere vervoersmiddelen. Hier gaf een kwart van de jongeren aan wel eens deelscooter te hebben gereden terwijl een
onderdeel kapot was. Daarna werden jongeren specifiek bevraagd over het deelscooter rijden met kapotte onderdelen, hier gaf het merendeel van de deelscootergebruikers aan dit wel eens te doen. Het is niet duidelijk
wat de oorzaak is van deze tegenstrijdigheid. Wel kan er geconcludeerd worden dat een aanzienlijk deel van de
deelscooterrijders wel eens op een kapotte deelscooter rijdt. Veel jongeren benoemen dat spiegels, remmen
en knipperlichten kapot zijn op het voertuig waar ze op rijden. Daarnaast geven de meeste jongeren aan zich
onveilig te voelen op een deelscooter, wanneer onderdelen kapot zijn. Vergeleken met andere situaties, werden kapotte onderdelen het vaakst als onveilig ervaren. In combinatie met het aantal jongeren dat wel eens op
een deelscooter rijdt waar iets kapot aan is, is dit een zorgelijk resultaat dat mogelijk van invloed is op de verkeersveiligheid van veel scooter rijdende jongeren.
Ook de geluidloosheid van een elektrische deelscooter schijnt voor veel jongeren het gebruik van deelscooters
onveiliger te maken. Ruim een derde vindt het onveilig wanneer andere weggebruikers ze niet aan horen komen. Gevaarlijke situaties zouden voorkomen kunnen worden wanneer deelscooterrijders hun gedrag hierop
aanpassen, door bijvoorbeeld extra goed op te letten of eventueel te waarschuwen wanneer ze merken dat
anderen ze niet aan horen komen (Schoon & Huijskens, 2011).
Jongeren en de deelscooter – Stichting TeamAlert

31

Tot slot blijkt dat een vijfde van de jongeren zich niet veilig zou voelen wanneer ze met de deelscooter op de
rijbaan moeten rijden. Sinds september 2021 moeten snorfietsers op een aantal wegen in de binnenstad van
Utrecht op de rijbaan rijden (met helm), net als bromfietsers. In Amsterdam werd deze regel twee jaar eerder
al ingevoerd. Het idee achter deze maatregel is dat snorfietsers op de rijbaan beter worden gezien door automobilisten en ze meer ruimte hebben dan op drukke, smalle fietspaden (DUIC, 2021). De gemeenten verwachten dat de doorstroming op fietspaden hierdoor verbeterd en die verkeersveiligheid van fietsers en snorfietsers
toeneemt (Rijksoverheid, z.d.a).
Uit eerder onderzoek van TeamAlert (2020) blijkt dat de meerderheid van de scooterrijders uit dit onderzoek
de regelgeving in Amsterdam, dat snorfietsers op de rijbaan moeten, een slechte en onveilige maatregel vindt.
De meerderheid van de scooterrijders in Amsterdam rijdt liever op het fietspad. Tevens blijkt dat bijna vier op
de vijf scooterrijders niet altijd op de rijbaan rijdt wanneer dat zou moeten. Bijna de helft van deze scooterrijders doet dit, omdat ze zich niet veilig voelen wanneer ze op de rijbaan moeten rijden. Jongeren geven aan dat
zij het gevaarlijk vinden om langzamer te rijden dan de rest van het verkeer, omdat zij dan ingehaald worden
door auto’s. Dit zorgt in hun ogen voor gevaarlijke situaties (TeamAlert, 2020).
5.7 Verantwoordelijkheidsgevoel op de deelscooter
In hoofdstuk 2 van dit onderzoek werd gesteld dat jongeren mogelijk meer risicogedrag vertonen op een deelscooter dan op eigen vervoersmiddelen, vanwege de anonimiteit op een deelvoertuig en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Uit de resultaten blijkt dat slechts een klein deel van de jongeren zich niet verantwoordelijk voelt om de deelscooter ergens te parkeren waar anderen er geen last van hebben. Verder ligt het
verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren voor zowel de staat van het voertuig als de veiligheid van andere
weggebruikers hoger op een deelscooter dan wanneer ze op een (hypothetische) eigen scooter rijden. Echter is
te zien dat, met name met betrekking tot de staat van het voertuig, toch een aanzienlijk deel van de jongeren
zich minder verantwoordelijk voelt op een deelscooter.
De jongeren die zich minder verantwoordelijk voelen voor de staat van een deelscooter geven zelf aan dat ze
minder voorzichtig zijn met een deelscooter, omdat het niet hun eigen bezit is. Ze zouden geen verantwoordelijkheid nemen voor schade, omdat de deelscooteraanbieder verzekerd is en zijzelf niet. Het feit dat veel deelscooters al beschadigd zijn op het moment dat je de rit start, wordt tevens opgegeven door de jongeren als een
reden voor hun verminderde verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zien dat anderen, die de deelscooter vóór hen
hebben gebruikt, de deelscooter hebben beschadigd. Dit zorgt ervoor dat er een ongewenste descriptieve
norm wordt neergezet; het schijnt normaal te zijn om deelscooters beschadigd achter te laten. Daarnaast kan
het verminderde verantwoordelijkheidsgevoel voor de staat van de deelscooter verklaard worden aan de hand
van de ‘broken windows theory’ van Kelling en Wilson (1982). Ook al gaat deze theorie oorspronkelijk over stedelijke omgevingen die, na enkele beschadigingen aan bijvoorbeeld gebouwen, criminaliteit lijken aan te trekken, het gevoel wat beschadiging oproept bij mensen kan ook van toepassing zijn op voertuigen als deelscooters. De spreekwoordelijke kapotte ruit, in dit geval de beschadigde deelscooter, maakt mensen onverschilliger
tegenover verdere beschadigingen aan het voertuig. Een kapot onderdeel is voor gebruikers een signaal dat het
niet uitmaakt wanneer het voertuig beschadigd wordt, en het verder beschadigen zal dus ook niet uitmaken.
Tevens is het volgens deze theorie mogelijk dat enkele kapotte onderdelen aan een deelscooter ook oproept
tot vandalisme, zoals het in brand steken van het voertuig. Dit onderzoek gaat niet in op dit soort criminele gedragingen, maar het is interessant om de beweegredenen voor dit gedrag verder te onderzoeken.
5.8 Aanbevelingen
Dit onderzoek was een eerste verkenning naar jongeren en hun deelscootergebruik. De resultaten uit dit onderzoek schetsen een duidelijk beeld over het algemene deelscootergebruik van de Nederlandse jongeren; vanuit een representatieve steekproef kwam naar voren dat de meerderheid van de jongeren wel eens een deelscooter gebruikt. Ook kan er een algemeen beeld geschetst worden over de situaties waarin jongeren deelscooters gebruiken en welke (risicovolle) gedragingen daarbij komen kijken. Maar wat gaat er nou echt schuil
achter de jongeren die risicovol gedrag vertonen op de deelscooter, zoals rijden zonder rijbewijs? Om hier
meer inzicht in te krijgen is het aanbevolen om kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals diepte-interviews en
focusgroepen, te gebruiken voor vervolgonderzoek op het thema jongeren en de deelscooter.
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In dit onderzoek werd getracht te achterhalen hoeveel jongeren zonder rijbewijs op deelscooters rijden. Deze
vraag werd door sommige jongeren verkeerd geïnterpreteerd. Zo gaven ook jongeren die (zonder rijbewijs)
achterop een deelscooter zaten aan wel eens zonder rijbewijs te hebben gereden. Middels de analyse van open
antwoorden van de jongeren kon in dit onderzoek uiteindelijk wel bepaald worden hoeveel jongeren daadwerkelijk zelf reden zonder rijbewijs en niet achterop de deelscooter zaten. Het is aanbevolen om in vervolgstudies
rekening te houden met het feit dat deze vraag ook op deze manier geïnterpreteerd kan worden, zodat er duidelijke resultaten behaald kunnen worden.
De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat een aanzienlijk deel van de jongeren binnen dit onderzoek op
een deelscooter rijdt, of heeft gereden, zonder rijbewijs. Daarbij gaven ze voornamelijk aan dit te doen omdat
ze het leuk vinden, ze doen dit dus voornamelijk voor het plezier. Om deze reden is het van belang dat jongeren lifeskills ontwikkelen om de verleiding van het vertonen van dit soort risicogedrag beter te kunnen weerstaan. Voorbeelden van dit soort lifeskills zijn zelfcontrole (het kunnen weerstaan van verleidingen) en weerbaarheid (het kunnen weerstaan van groepsdruk). Door deze skills te trainen staan jongeren steviger in hun
schoenen om bijvoorbeeld de kick en het plezier van het deelscooter rijden zonder rijbewijs te weerstaan en de
juiste keuze te maken om het niet te doen. Door getraind te raken in deze lifeskills, maken jongeren betere en
veiligere keuzes in het verkeer. Het trainen van deze vaardigheden zorgt ervoor dat jongeren weerbaarder worden voor risicogedrag, waaronder rijden zonder geldig rijbewijs.
Uit het onderzoek komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de jongeren nog niet eerder op een scooter
heeft gereden, toen ze voor het eerst een deelscooter gebruikten. Deze jongeren hadden dus nog geen enkele
ervaring op het voertuig en nog geen inzicht in de gevaren die scooterrijders in het verkeer kunnen ervaren. Dit
gebrek aan ervaring, in combinatie met een jonge leeftijd, is een grote oorzaak van verkeersongevallen onder
scooterrijders. Door het gebrek aan ervaring maken beginnende scooterrijders regelmatig fouten of vertonen
zij gedrag dat gevaarlijke gevolgen kan hebben voor hen en andere verkeersdeelnemers. Daarnaast zorgt het
ervoor dat jongeren niet inzien dat hun gedrag niet altijd veilig is voor zowel henzelf als voor andere verkeersdeelnemers. Door ervaring op te doen, wordt de kans op ongevallen kleiner. Het is belangrijk dat beginnende
scooterrijders zich bewust worden van alle gevaren en risico’s waar zij mee te maken krijgen (TeamAlert, 2020).
Een gevarenherkenningstraining is een manier om dit bewustzijn te creëren. Zo’n training richt zich op het trainen van gevarenherkenning en het oefenen van hogere ordevaardigheden op de scooter. Zo wordt er geoefend
om kritisch en probleemoplossend na te denken. Uit de literatuur blijkt dat het volgen van een korte gevaarherkenningstraining het ongevalsrisico van jonge mannelijke bestuurders doet dalen, wat ook de grootste risicogroep is (Thomas et al., 2016). Het is aanbevolen om jonge scooterrijders in een veilige setting, zoals in zo’n
dergelijke training, te laten ervaren welke gevaren zich kunnen voordoen als scooterrijder in het verkeer.
TeamAlert is op dit moment zo’n gevarenherkenningstraining voor zowel brom- als snorfietsers aan het ontwikkelen. De verwachting is dat deze in het najaar van 2022 beschikbaar is voor jonge scooterrijders. Deelscooteraanbieders zouden nieuwe account-houders kunnen wijzen op het bestaan van dit soort trainingen en eventueel zelf een dergelijke training aanbieden als dienst voor de gebruikers van hun deelscooters.
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