
R E : S H A P I N G  S O C I E T Y

S H A R E  N L 
. .

@harmenvs 
@p_vd_glind

@share_NL 
@sharingcity



‘samen spelen, samen delen’



huis delen



auto delen



auto delen



auto delen



autodelen + private lease



autodelen + private lease



eten delen



eten delen



eten delen



eten delen

• 10.500+ thuiskoks 

• 80.000+ afhalers 

• 160.000+ ontmoetingen



spullen delen



• 200.000+ members wereldwijd 

• groei: +500% gebruikers/jaar 

• crowdfunding: 2.000.000 euro 

• internationale expansie

spullen delen



platformen



bedrijfsleven + overheden



academy 

knowlegde 

strategy 

projects 

events 

media

: presentaties | workshops 

: onderzoek | monitoring

: advies | strategie 

: sharing cities | green deal autodelen

: meetups | ronde tafels | conferentie

: artikelen | pers | boek

shareNL



‘We geloven in een wereld waarin 

iedereen toegang heeft tot alle producten 

en diensten die bijdragen aan een 

verbonden, duurzaam, welvarend en 

gelukkig leven. ’ 



ecosysteem van de deeleconomie



Organisatievormen

business to consumer

Handelsvormen
Lenen, huren, kopen, geven, ruilen en delen

Markten

Goederen | ruimte | mobiliteit | logistiek | 

energie | geld | eten | zorg | kennis | diensten

business to peer

peer to business to peer
peer to peer

ecosysteem van de deeleconomie



‘Economische systemen van decentrale 

netwerken en marktplaatsen die de waarde 

van onderbenutte goederen en diensten 

ontsluiten door vraag en aanbod direct bij 

elkaar te brengen, waardoor traditionele 

institutionele tussenpersonen overbodig 

raken.’

definitie



peer empowerment

SHARING CITIZEN



boot delen



motor delen



camper delen



kofferbak delen



auto delen



3d printer delen



kleding delen



keuken delen



vaardigheden delen



zorg delenzorg delen



energie delen



3 x S = Social + Sustainable + Saving money

84% bereidheid om te delen



amsterdam sharing city



ambassadeurs



‘De deeleconomie is een enorme kans. Het 

past gewoon goed bij Amsterdam. 

Vandaar dat we bekend willen staan als  

Sharing City.’ 

- Kajsa Ollongren (loco-burgemeester Amsterdam)



minder auto’s, meer spelen



stadspas: toegang tot de deeleconomie



‘De deeleconomie is geen kwestie van verbieden of toelaten, maar 
monitoren en kansen grijpen waar mogelijk’ - College B&W Amsterdam 

Sinds 2015 staat Amsterdam bekend als een Sharing City. Het college van B&W 
heeft uitgesproken dat het zich wil inzetten om de potentie van de 
deeleconomie ten volle te benutten, onder meer door het stimuleren van 
activiteiten die innovatie, sociale inclusiviteit, ondernemerschap en 
duurzaamheid ten goede komen. Er wordt gewerkt aan meerdere pilot 
projecten, zoals het verbinden van de deeleconomie aan de stadspas. Ook wil 
de gemeente bv. werkruimte gaan delen. 

Er is meer ambitie; het is tijd voor een volgende stap. Wat zou een volgend 
project kunnen zijn waarmee Amsterdam laat zien wat er mogelijk is met de 
deeleconomie en met de deelplatformen die in de stad actief zijn? Hier gaan 
we graag samen met jou over in gesprek! 

Wat gaan we doen?                

Met deelplatformen, shareNL en vertegenwoordigers van verschillende 
onderwerpen (zorg, integratie, mobiliteit etc) van de gemeente Amsterdam 
gaan we om de tafel om tot grootse ideeen te komen. We zullen gebruik 
maken van verfrissende manieren om te brainstormen.  

Waarom? 

Amsterdam wil laten zien dat de deeleconomie en de deelplatformen een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van Amsterdam en de 
Amsterdammers. Momenteel hebben we wereldwijd een voorbeeldfunctie hoe 
om te gaan met de deeleconomie. We zijn toe aan het volgende 
voorbeeldproject. We weten dat er nog veel potentie is, dus wat is ‘the next 
step’? Dat verkennen we graag met jou!

1 december 2016 
10.30 - 14.00 uur (incl. lunch) 

shareNL 
Keizersgracht 264 
Amsterdam 

RSVP: ariane.bonga@amsterdam.nl

A M S T E R D A M 
S H A R I N G 

C I T Y

samenwerken met de platformen

mailto:ariane.bonga@amsterdam.nl


gedeelde mobiliteit op sloterdijk



nieuwe deal met airbnb



airport > shareport



airbnb + klm



• no flying 

• don’t use the inflatable emergency slide 

• smoking is not allowed with the non-smoking sign is on 

• no marshmallow roasting with the jet engines 

• please water our plants and feed our fish 

• please treat our plane like you treat your own plane

airbnb + klm



‘De deeleconomie is geen kwestie van 

verbieden of toelaten, maar van 

monitoren en kansen grijpen waar 

mogelijk.’ 

- Actieplan Deeleconomie (Gemeente Amsterdam)



samenwerken met steden



• Brussels  

• Paris  

• Rome 

• Milan 

• Kopenhagen 

• Malmo 

• Luxemburg 

• Helsinki 

...
...

..
.

..

.

• Barcelona 

• London 

• Gothenborg 

• Oslo 

• Seoul  

• New York 

• Toronto 

• Tokio

.

sharing city alliance



samenwerken met het Rijk



‘Het kabinet ondersteunt initiatieven in de 

deeleconomie en wil deze zoveel mogelijk 

de ruimte geven.’

- Henk Kamp (Minister van Economische Zaken



samenwerken met Europese Commissie



‘Europe should be open to embracing the 

new opportunities that collaborative 

economy business models can bring.’ 

- Europese Commissie



samenwerking overheid en bedrijfsleven



automerken stappen stuk voor stuk in



‘DriveNow is catching on. It appeals especially to young people who do 

not own a car. We are providing them with flexibility and access to our 

brands’  -  Norbert Reithofer (CEO BMW)

van bezit naar toegang



innovatie van binnen of van buiten



samenwerking tussen ‘oud’ en ‘nieuw’



‘oud’ en ‘nieuw’ botsen



uber



uber eats



uber chopper



uber rush



uber pool



chauffeurs overbodig?



of toch niet…?



• 30.000.000+ leden 

• 22 landen 

• 21.000.000+ gedownloade apps 

• 1.000.000+ ton minder CO2-uitstoot 

• bezettingsgraad 2,8 ipv 1,6 (Europa)  

• $ 1.600.000.000 waard 

• opgericht in 2006 

nieuwe concurrenten voor oude spelers



bla bla bla…



begonnen met een luchtbed



hotel of ‘huis’?



• 60.000.000 gasten 

• 34.000 steden 

• 191 landen 

• 2.000.000 accommodaties 

• $ 30.000.000.000 waard 

    (Intercontinental: $ 8 miljard) 

• opgericht in 2008

airbnb



80% jongeren besteedt bij voorkeur aan ervaringen



• Grootste impact op de maatschappij sinds industriele revolutie 

• World Economic Forum: ‘One of 6 megatrends’ 

• Time: ‘One of the 10 ideas that will change the world’ 

• Europese Commissie: ’Trend is here to stay’ 

• PwC: van $ 15.000.000.000 in 2014 naar $ 335.000.000.000 in 2025

geen trend, maar een transitie



‘Wij geloven dat we de deeleconomie het 

best tot wasdom kunnen laten komen 

door te durven spelen (…) In verbinding 

met alle betrokken partijen, want het 

geheel is meer dan de som der delen.’ 

- laatste pagina boek ‘Share’



deeleconomieboek.nldeeleconomieboek.nl

‘Een aanrader voor 

iedereen die zich met 

de toekomst 

bezighoudt of meer 

wil weten over de 

deeleconomie’ 

Managementboek.nl



Als je je kaartje met ons deelt, 
sturen we je het ecosysteem, de 
laatste nieuwsbrief en een gratis 
hoofdstuk van ons boek.



shareNL HQ 
Keizersgracht 264 
1016 EV Amsterdam 
The Netherlands 

www.shareNL.nl 
www.sharingcity.nl 

@share_NL 
@sharingcity 

fb.com/NLshare 
instagram.com/share_NL 

info@shareNL.nl 
+31 6 30 987 900 

www.shareNL.nl/newsletter

S H A R E  O N

http://www.shareNL.nl/newsletter

