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De economie krabbelt lang-
zaam uit het dal, maar nog 
steeds gaan bedrijven failliet 

en vallen er ontslagen. Huizen staan 
 fi nancieel ‘onder water’ en voor je 
spaargeld krijg je nauwelijks rente. 
Door een crisis verandert er veel en 
dit heeft z’n weerslag op het gedrag van 
consumenten. 
Negatief, maar óók positief, aldus Fred 
van Raaij, emeritus hoogleraar Econo-
mische psychologie en oud-voorzitter 
van de Consumentenbond. Want van 
elke crisis leer je iets. Bijvoorbeeld dat 
kopen bij een discountsupermarkt ook 
prima is. Van Raaij: ‘Vroeger schaamden 
mensen zich als ze bij Aldi of  Lidl bood-
schappen deden. Nu is het eigenlijk wel 
interessant als er een fl es wijn van een 
discounter op tafel staat.’
Ook gaan consumenten selectiever ko-
pen. ‘Producten moeten van goede kwa-
liteit zijn en een wezenlijke betekenis 
 hebben. Geen plastic rommel die binnen 
een halfjaar in de vuilnisbak ligt’, aldus 
 Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaam-
heid en maatschappelijke verandering. 
‘We lopen tegen de grenzen van deze aar-
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de op. Grondstoffen raken uitgeput. 
Onze relatie met de aarde en met elkaar 
moet echt anders.’ 
Wijffels en Van Raaij verwachten een in-
haalvraag naar spullen waarvan de koop 
een tijdje is uitgesteld, zoals auto’s en 
andere luxegoederen. Maar Van Raaij 
schat in dat er ook consumenten zijn die 
tijdens de crisis hebben gemerkt dat het 
allemaal best wat minder kan. 
Door de crisis is het vertrouwen in over-
heden, bedrijven en banken afgenomen. 
Hierdoor ontstaan er in de samenleving 

steeds meer initiatieven om zaken zelf  te 
regelen, in plaats van afhankelijk te zijn 
van overheid of  bedrijfsleven. Zo wordt 
stroom vaker collectief  opgewekt en re-
gelen mensen de zorg voor een ouder of  
kind samen. ‘De consument wordt een 

‘De consument wordt 
een “prosument” die 
in zijn eigen behoefte 
voorziet’ 
HERMAN WIJFFELS, HOOGLERAAR 
DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJKE 
VERANDERING 
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als je het kunt laten repareren? En wie 
handig is, kan ook anderen helpen door 
zelf  vrijwilliger bij een Repair Café te 
worden.

Deeleconomie
Een stapje verder gaat het besef  dat je 
ook kunt lenen in plaats van kopen. Een 
auto staat bijvoorbeeld gemiddeld 94% 
van de tijd stil; waarom zou je hem dan 
niet af  en toe uitlenen aan een ander?    

De hogedrukreiniger bivakkeert door-
gaans maandenlang in de schuur, naast 
de schildersladder, pingpongtafel en 
boormachine. Wie deelt bespaart geld. 
Het is bovendien duurzamer; er hoeft im-
mers minder te worden geproduceerd. 
Van Raaij: ‘Op alle onderdelen in het le-
ven is wel iets te delen, huren of  lenen: 
wonen, verkeer, vakantie, duurzame goe-
deren zoals een grasmaaier.’ Zo deelt 
Wijffels al twee jaar zijn woning met zijn 
zoon en diens gezin. Ze delen dagelijks 
veel spullen, doen boodschappen, koken 
voor elkaar en delen een auto. ‘Het 
vraagt wat gemanoeuvreer, maar het 
geeft veel voldoening.’ 
Wat we tegenwoordig de ‘deeleconomie’ 
noemen – delen, ruilen, lenen en wegge-
ven – is natuurlijk niet nieuw. Wel nieuw 
is dat dit steeds vaker met onbekenden 
gedaan wordt, via internet. Websites of  
applicaties koppelen zoekers en aanbie-
ders aan elkaar. Neem Peerby.nl: via die 
site kun je gratis elkaars spullen gebrui-
ken. Al is een bedankje altijd aardig. Er 
zijn ook sites waarbij je de eigenaar wél 
betaalt. Bijvoorbeeld voor een slaapplek 
of  autogebruik. 
Sommige sites vragen een bijdrage voor 
hun bemiddeling, maar er zijn vaak 

Handige sites 
RUILEN EN HERGEBRUIK
Repaircafe.nl – bijeenkomsten 

waar je iets repareert met 
hulp van vrijwilligers. 

Ruilen.nl – spullen en diensten 
ruilen; ruim 60.000 ‘ruilers’. 

Ruiljecadeaubon.nl – ruilen of 
(ver)kopen van cadeaubon-
nen; let op de geldigheid. 

Krijgdekleertjes.nl – kinder-
kleren en speelgoed ruilen; 
!2,50 plus verzendkosten. 

Huizenruil.com – woningruil 
voor de vakantie met ruim 
50.000 woningen in 150 lan-
den; betaald lidmaatschap.

GRATIS DELEN EN LENEN
Peerby.nl – spullen lenen van 

buurtgenoten.  
Couchsurfi ng.org – bij ‘locals’ 

logeren, internationaal. 
Wehelpen.nl – hulp bieden en 

vragen; werkt met ‘credits’. 
Konnectid.com – kennis en 

vaardigheden delen, zoals 
bierbrouwen en solliciteren.

BETAALD GEBRUIKEN
Airbnb.com – internationale 

site (190 landen) om accom-
modatie te (ver)huren.  

Blablacar.com – rijden of 
 gereden worden: de chauf-
feur bepaalt de prijs; voor 
dagelijks verkeer en eenma-
lige (internationale) ritten.

Hurenvanburen.nl – spullen of  
diensten (ver)huren tegen 
een dagtarief. 

Snappcar.nl – auto (ver)huren; 
de verhuurder bepaalt de 
prijs; je betaalt voor verze-
kering en bemiddeling. 

Thuisafgehaald.nl – het (ver)-
kopen van een zelfgemaak -
te maaltijd voor een klein 
bedrag.

OVERIGE
Deelauto.nl – praktische infor-

matie over autodelen.
Deeleconomie.nl - meer infor-

matie over de deeleconomie.
Consumentenbond.nl/

deeleconomie – nog meer 
deel- en leenwebsites.

“prosument” die in zijn eigen behoefte 
voorziet’, zegt Wijffels. 
Neem bijvoorbeeld de ruim 180 Repair 
Cafés verspreid door het land. Daar re-
pareer je samen met ervaren vrijwil-
ligers allerlei spullen, van een koffi ezet-
apparaat tot sieraden en tassen. Het kost 
niets, behalve een vrijwillige bijdrage 
voor de onkosten. En inderdaad, waar-
om zou je iets dat kapot is weggooien, 
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ook gratis alternatieven. Veel van deze 
sites hebben een beoordelingsmogelijk-
heid, zodat je kunt zien hoe een deel-
nemer zich heeft gedragen. Ging de lener 
netjes met de boormachine om? Was de 
uitgeleende auto betrouwbaar? En is 
die slaapplaats comfortabel? Van Raaij: 
‘Consumenten hebben meer macht ge-
kregen door internet. Ze informeren el-
kaar en vinden het van groot belang wat 
anderen van iets vinden.’

Kansen
Jongere generaties delen tegenwoordig 
makkelijker dan oudere. Wijffels: ‘De 
 babyboomgeneratie is opgegroeid met 
een toenemende welvaart. Delen was 
niet meer nodig, men wilde onafhanke-
lijk zijn. De heersende gedachte was dat 
jouw bezit, bijvoorbeeld een mooie auto, 
iets zegt over hoe succesvol je bent. Ter-
wijl jongeren niet zo nodig een auto hoe-
ven te bezitten, als ze er maar af  en toe 
gebruik van kunnen maken.’ Van Raaij: 
‘Deze generatie vindt bezit minder inte-
ressant dan ervaringen opdoen, zoals 
bij reizen, uitgaan en sport. Iets meege-
maakt hebben levert een interessanter 
verhaal op dan iets bezitten.’ 

Om de deeleconomie te laten slagen moe-
ten er voldoende mensen aan meedoen. 
Sites om te lenen, delen en ruilen wer-
ken alleen bij voldoende aanbod. Met ie-
mand meerijden lukt immers alleen als 
er iemand in de buurt woont die op het 
juiste moment en op het juiste traject 
een plek in zijn auto aanbiedt. 
Het is dan ook moeilijk te voorspellen of  
de deeleconomie echt ‘doorbreekt’. Van 
Raaij denkt wel dat er kansen zijn voor 
de deeleconomie: ‘Delen en lenen is op 
dit moment vooral iets voor milieube-
wuste mensen en zij die het leuk vinden 
om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar 
een ontwikkeling in een kleine groep 
kan toch gemeengoed worden: kijk maar 
naar biologische producten. Vroeger 
werden die alleen in natuurwinkels ver-
kocht, tegenwoordig verkoopt elke su-
permarkt ze. Bovendien kan delen heel 
leuke dingen opleveren, bijvoorbeeld 
nieuwe contacten in de buurt.’ 

Minder garanties
Maar er kan ook weleens iets misgaan. 
Er zijn immers minder garanties op con-
stante kwaliteit en minder regels. Bij en-
kele ruil- en leensites kun je het risico 
afdekken met een verzekering, en veel 
sites geven nadrukkelijk aan dat de ver-
antwoordelijkheid voor de ‘deal’ niet bij 
hen ligt. ‘Delen’ is een kwestie van ver-
trouwen en daarom niet voor iedereen 
aantrekkelijk.  

Het vergt volgens Wijffels een andere 
houding: ‘Consumenten moeten minder 
eisen en meer het gevoel krijgen van ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid en we-
derzijds vertrouwen.’ 
Ook voor de overheid vereist het een om-
schakeling; een hotel bijvoorbeeld moet 
aan allerlei vergunningen voldoen, maar 
geldt dat ook voor iemand die inciden-
teel zijn etage verhuurt? En wie contro-
leert de kwaliteit van collectief  geregel-
de kinderopvang? 
Hotels en autoverhuurders staan niet te 
juichen bij deze nieuwe concurrentie. 
Vooral niet als een in de basis sympa-
thiek, kleinschalig initiatief  wordt ‘ont-
dekt’ door partijen die er commercieel 
een slaatje uit willen slaan. Bijvoorbeeld 
door gegevens van deelnemers te verko-
pen aan derden.

Grotere auto
Het ‘nieuwe consumeren’ dringt ook 
door in het gevestigde bedrijfsleven. 
Zo heeft BMW sinds kort het concept 
‘Add-on Mobility’. Wie een (elektrische) 
BMWi koopt of  least, kan tijdelijk een 
ander model huren. Bijvoorbeeld voor 
de vakantie wanneer een grotere auto 
handig is, met een grote actieradius. 
Daimler heeft in Amsterdam het concept 
Car2go, waarbij je een elektrische auto 
kunt huren op diverse plaatsen in de 
stad. Beide autofabrikanten verkopen zo 
mobiliteit in plaats van autobezit. 

‘Delen kan nieuwe 
contacten in de 
buurt opleveren’ 
FRED VAN RAAIJ, HOOGLERAAR 
ECONOMISCHE PSYCHOLOGIE

CHECKLIST DEEL! EN RUILSITES
• Kijk op een aantal sites als je iets heel specifi eks zoekt of aanbiedt.
• Moet je betalen voor de bemiddeling?
• Check of persoonlijke gegevens worden doorverkocht.
• Een beoordeling van de (ver)huurders is handig.
• Zoek op internet ervaringen van andere gebruikers.
• Kijk uit voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn.
• Pas op met betalingen naar het buitenland.
• Maak duidelijke afspraken met de wederpartij en bewaar alle informatie.
• Een site neemt vaak niet de verantwoordelijkheid als er iets misgaat. 
• Er staan soms commerciële aanbieders tussen.
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