De Deeleconomie
De deeleconomie is aan een opmars bezig. Door de komst van zeer

Wat zijn de meeste toegepaste deelvormen? Wat zijn de motivaties

gebruiksvriendelijke online portals en mobiele apps is het een kleine

en ervaringen van de vragers en aanbieders?

moeite om je boormachine, slaapplaats of auto (al dan niet tegen
een vergoeding) met anderen te delen. Welke impact heeft dit op

Zoveel delers, zoveel wensen

de ‘klassieke economie’? Draagt het bij aan een duurzame leefom-

Wilt u het antwoord op deze vragen? TNS NIPO heeft een database met

geving? Verandert het de buurtnetwerken? Allemaal grote vragen

ruim 8700 personen die in de afgelopen 12 maanden gebruik hebben

die nog niet zijn beantwoord.

gemaakt van een online deelplatform. Van deze personen is uiteraard
bekend van welke deelvorm ze gebruik maken, maar we beschikken ook

Wie doet wat? En waarom?

over allerhande socio-demografische kenmerken en lifestyleprofielen.

Ook op kleinere schaal weten we eigenlijk nog niet veel. Wie zijn al
die mensen die op zoek zijn naar leenproducten of deze aanbieden?

Hier alvast een tipje van de sluier:

Circa 12%* van de Nederlanders is actief binnen de deeleconomie.
Zij hebben in het afgelopen jaar via een online platform een product
of dienst aangeboden of gevraagd.

12%
Dit betekent dat bij 1 op de 10 Nederlanders, één van de onder*11,6% van de Nederlanders boven de 15 jaar (1.582.103 van 13.676.092)

staande producten/diensten van hand tot hand gaat.

Wat delen Nederlanders?
(Kinder)kleding

15%

(Studie)boeken

14%

Speelgoed

12%

Klussen

11%
11%

Kennis
Abonnementen

9%

Eten

8%
3%
3%
3%
3%

Auto/busje
Geld/crowdfunding
Parkeerplaats/garage
Fiets

2%
2%
2%

Kunst
Gezelschap
Meerijden
Boot
Ruimte(atelier/opslag)

1%
1%

■ basis: percentage van het totaal aantal mensen dat actief is binnen de deeleconomie (12%)

Opleiding

Wat opvalt is dat:

55

Hoogopgeleiden samen 55% van de delers
uitmaken. Delen vooral: geld, (studie)boeken en
ruimte (studio/atelier/opslag)

35

35% van middelbaar opgeleiden actief is binnen
de deeleconomie. Zij delen relatief veel: (kinder)
kleding en speelgoed

10%

Laagopgeleiden delen weinig. Nog het meest:
abonnementen (sportschool, internet, telefoon)

%

%

Leeftijd

Wat opvalt is dat:

Stedelijkheid

22%

Ruim een vijfde (22%) van delers is jong. Zij delen
vooral: gezelschap, (studie)boeken en eten

43%

Meest actieve delers: 30 tot 45 jaar (43%).
Populaire deelproducten: (kinder)kleding en
speelgoed

22%

Middelbare leeftijd: 22% van de delende populatie.
Actief in het delen van: klussen (reparaties,
oppassen, huishoudelijk werk) en boten

13%

13% van de 60-plussers deelt. Relatief gezien
actief in: kennis, klussen, parkeergarage, boten,
en kunst

Wat opvalt is dat:
%

31

Meeste delers actief in sterk stedelijke gebieden
(31%). Vooral fietsen en speelgoed worden hier
aangeboden en gevraagd

26%

Kwart Nederlanders in zeer sterk stedelijke
gebieden actief (26%). Zij delen relatief veel:
gezelschap, eten, geld, auto’s/busjes, (studie)
boeken, ruimtes (studio, atelier, opslag) en
abonnementen (sportschool, internet, telefoon)

%

20

Deelgedrag in matig en weinig stedelijke
gebieden (20% / 16%) beperkt zich vooral tot
(kinder)kleding en speelgoed

16%

Deelgedrag in matig en weinig stedelijke
gebieden (20% / 16%) beperkt zich vooral tot
(kinder)kleding en speelgoed

7%

In niet stedelijke gebieden deelt slechts 7%

Voorlopige conclusie: de deeleconomie is veelomvattend en blijft groeien, in verschijningsvormen en het aantal gebruikers. TNS NIPO beschikt over een zeer uitgebreide database van deelnemers aan de deeleconomie, hiermee kunnen wij inzichten bieden in deze ontwikkelingen.
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