
UPDATE

Deze ontwikkelingen verhogen de druk op 
het beschikbare parkeerareaal. Om de 
autobereikbaarheid te borgen neemt de 
noodzaak tot een optimaal gebruik van 
het parkeerareaal toe. Om dit te realiseren 
hebben VU en VUmc gekozen hun parkeer-
arealen samen te voegen en de parkeer-
exploitatie vanuit één organisatie te gaan 
verzorgen. De parkeerexploitatie wordt 
verzorgd vanuit een gezamenlijk hiervoor 
opgericht parkeerbedrijf: Parkeerbedrijf 
VU-VUmc bv. De integrale begeleiding van 
dit proces is door Spark begeleid.

Een eerlijke verdeling van de beschikbare 
parkeercapaciteit over de verschillende 
doelgroepen (medewerkers, patiënten, 
studenten en bezoekers) vergde een een-
duidig parkeerbeleid. Met als vertrekpunt 
het VU-parkeerbeleid heeft Spark samen 
met Ecorys het beleid van VU en VUmc 
gesynchroniseerd. Het resultaat is een 
parkeerbeleid dat de beschikbare parkeer-
rechten op objectieve gronden toewijst aan 
individuele medewerkers. Het nieuwe par-
keerbeleid is inmiddels leidend bij de uit-
gifte van parkeerrechten aan VU en VUmc 
medewerkers.

Het Parkeerbedrijf VU-VUmc heeft als op-
dracht om de huidig en toekomstig in het 
Kenniskwartier te realiseren parkeercapa-
citeit zo maximaal en eerlijk mogelijk te 
benutten, te zorgen voor transparantie in 
gebruik en kostenallocatie. 
 
Is dit doel nu bereikt? “Ik denk dat we dit 
doel zeker bereiken en op verschillende 
punten al bereikt hebben,” vertelt Jan Paul 
Paardekooper, directeur Parkeerbedrijf VU- 
VUmc. “Bij de implementatie hebben 3.600 
van de 15.000 medewerkers een nieuwe 
parkeerpas gekregen. Over het algemeen 
wordt het beleid geaccepteerd. Overigens is 
de wens van VU en VUmc om OV en fiets te 
bevorderen ten opzichte van de auto voor 
woon-werkverkeer. Niet iedereen is daar 
even gelukkig mee, maar dat is het beleid 
waaraan wij ons moeten houden bij het 
Parkeerbedrijf VU-VUmc.”

Het hebben van een eigen parkeerbedrijf 
brengt kennisopbouw met zich mee. Als 
gevolg hiervan zijn we beter in staat om 
de toekomstige behoefte in te schatten 
en zodoende niet teveel parkeerplaatsen 
te bouwen. 

In hoeverre heeft dit ‘zelf doen’ geleid tot 
kennis voor Parkeerbedrijf VU-VUmc en 
bijgedragen tot nieuwe inzichten? “Door 
de werkelijke kosten van parkeren in reke-
ning te brengen bij de gebruikers, zal de par-
keervraag de werkelijk noodzakelijke vraag 
benaderen. Immers toen parkeren nog gra-
tis leek te zijn, was er geen behoefte om op 
deze kosten te sturen,” legt Paardekooper 
uit. “Met de huidige interne tarieven bestaat 
deze behoefte wel. Dit vergt overigens wel 
een bijzondere prestatie van het parkeer- 
managementsysteem. Naast de manage- 
mentrapportage als stuurinstrument op par-
keerkosten, levert het parkeermanagement-
systeem ook waardevolle informatie over 
de werkelijke bewegingen per doelgroep,” 
vervolgt Paardekooper. “Op deze wijze ont- 
wikkelen we eigen kentallen. Deze worden 
gebruikt bij de ontwikkeling van het gebied 
en de functies. Optimalisatie in dubbel- 
gebruik van parkeerplekken en betere af-
stemming van de abonnementen op de 
vraag maakt dat er in de ontwikkelingen 
betere keuze gemaakt kunnen worden 
over de grootte, aantallen, locaties en voor- 
zieningenniveaus van de parkeergarages. 
Dit reduceert de risico’s.”
 
Loopt het vlekkeloos of zijn er hier nog knel- 
punten? Paardekooper: “Het verzamelen 
van gegevens en het steeds beter afstem-
men van de vraag op aanbod zal nog enige 
tijd kosten. Dit ervaar ik niet als knel-
punten, het is een illusie te denken 

VU en VUmc: een eigen Parkeerbedrijf
In het Kenniskwartier, gelegen in het hart van de Amsterdamse Zuidas, zijn Vrije Uni-
versiteit (VU) en Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) gevestigd. De groei van 
de productie van deze instellingen neemt, mede onder invloed van de toenemende 
marktwerking, toe. Tevens worden als gevolg van het gemeentelijke parkeerbeleid 
de parkeermogelijkheden in de directe omgeving steeds verder beperkt. 
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dat dergelijke ingrijpende veranderingen in 
een tel geregeld zijn. In kennisopbouw gaat 
tijd in zitten.”

Ondanks de beperkte parkeercapaciteit is 
gestreefd naar het optimaal faciliteren van 
de parkeervraag van medewerker, patiënt 
en bezoeker. Is iedereen nu tevreden? 

“De parkeervoorzieningen voor kort parkeren  
zijn zeer goed ontworpen, hierover krijgen 

wij vele complimenten. Echter parkeren in 
een garage is duurder dan de bezoekers 
en patiënten gewend waren. Hierover hoor 
ik wel eens geluiden, maar er is nog geen 
noodzaak hierop in te grijpen,” concludeert 
Paardekooper. 

Eind augustus vindt het seminar 
Parkeerstrategie Kenniskwartier plaats in 
de VU in Amsterdam

Om parkeerprofessionals goed voor te be-
reiden op hun taak is door Scobe en Spark 
een complete opleiding Parkeermanage-
ment ontwikkeld. Deze opleiding wil een 
bijdrage leveren aan de professionalise-
ring van parkeerkennis en met deze ken-
nis gekwalificeerde medewerkers opleiden 
voor publieke en private organisaties. Zij 
richt zich in eerste instantie op parkeer-
managers, maar biedt ook plek aan onder 
meer beleidsmedewerkers, planeconomen, 
ontwikkelingsmanagers en architecten.
Docenten van deze opleiding zijn onder 
meer afkomstig van Ecorys-AVM, Erasmus 
Universiteit, Gemeente ’s Hertogenbosch, 
Integrex, JHK Architecten, Ondernemend 
Parkeeradvies, Q-Park, Spark en XTNT. 
Kenmerkend voor het zeven maanden duren- 
de opleidingsprogramma is de koppeling van 
theorie, praktijk, competenties en netwerk;  
deze komen aan bod middels 3 modules: 
Parkeerbeleid, Ontwikkelen van parkeer-
voorzieningen en Exploitatie en beheer. Elke 
module bevat een aantal vakinhoudelijke 
masterclasses, een competentie training 
en een praktijkcasus.

Afgelopen maart 2011 was de aftrap van 
de eerste module. Charlotte Bakker, sinds 
een jaar parkeermanager bij de gemeente 
Hoorn, mag zich deelneemster noemen 
van de eerste lichting ‘Scobisten’.
De belangrijkste reden voor Bakker om aan 
deze opleiding deel te nemen was om ken-
nis op te doen en zoveel mogelijk te weten 

te komen over parkeren. “Aangezien ik re-
latief nieuw ben in de parkeerwereld vind ik 
het belangrijk om naast kennis op te doen 
ook belangrijk om nieuwe contacten te leg-
gen. De parkeerwereld is en blijft tenslotte 
een kleine wereld.”

Een praktijkcasus loopt als een rode draad 
door de cursus. Deelnemers kunnen hun 
eigen casus inbrengen op basis waarvan 
de modules van de cursus worden uitge-
werkt. Zo is de gemeente Hoorn gestart 
met de ontwikkeling van het stationsgebied 
met daar binnen een relatief grote par-
keergarage. Volgens Bakker is het parkeer- 
vraagstuk hierbij tweeledig: de parkeervraag 
in het gebied zoveel mogelijk oplossen en 
de binnenstad aantrekkelijker maken door 
het ‘blik’ naar de randen van de stad te 
leiden. Een uitdagende klus. 
Volgens Bakker zijn de twee grootste knel-
punten hierbij : waar haal je de kennis van-
daan en hoe zorg je voor een goede busi-
ness case die door alle belanghebbenden 
gedragen wordt? Bakker: “Je moet veel  
dingen op gevoel doen. Er bestaan geen 
studieboeken of naslagwerken die laten zien 
hoe een dergelijk vraagstuk aan te pakken. 
Bekijken hoe andere gemeenten met de  
bouw van garages zijn omgegaan is heel  
nuttig. En juist ook met collega-Scobisten 
kennis delen en ervaringen uitwisselen over 
hoe zij met soortgelijke situaties zijn omge-
gaan blijkt voor mij van toegevoegde waarde.” 
Maar wat maakt parkeerbeleid succesvol? 

“Essentieel is dat parkeren bij de start van 
het planproces wordt betrokken,” vindt 
Bakker. “Dus volg het beleid wat je hebt 
opgesteld en schuif het parkeren niet op-
zij”. De praktijk laat vaak zien dat parkeren 
geen prioriteit krijgt. “Parkeren als onder-
deel bij gebiedsontwikkelingen staat regel-
matig onderaan de agenda en wordt dan 
eerder opgeofferd zodra andere belangen 
in de knel dreigen te komen. “ 

Parkeerbeleid is dus een ondergeschoven 
kindje? Bakker beaamt dit. “Het belang 
van parkeren wordt vaak niet onderkend. 
Pas als er knelpunten zichtbaar worden 
krijgt het de prioriteit die het verdient.” 
Wat zou ervoor kunnen zorgen dat par-
keerbeleid serieus wordt genomen en wel 
de verdiende aandacht krijgt? “Er is een 
gebrek aan informatie en kennis over het 
parkeergedrag van mensen. Daarom moet 
je bestuurders en andere beslissers mee-
nemen, attenderen, informatie geven. Par-
keren is weliswaar afgeleid van andere 
activiteiten, maar moet ook worden gezien 
als een zelfstandig product waarmee een 
gemeente zich positief kan onderscheiden 
door in te spelen op de wensen van de par-
keerder.“

De tweede leergang van de opleiding  
Parkeermanagement start 25 okt. 2011. 
Aanmelden kan via scobe.nl/opleidingen.

Colofon 

Update is een uitgave van Spark.
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie 
van parkeerplaatsen op straat en in de 
garage met o.a.
  ontwikkeling van visie op parkeerbeleid 
  verbeteren van bedrijfsvoering en 

 exploitatieresultaat
 beter benutten van parkeerplaatsen
 ontwikkeling van parkeeraccommodaties
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Parkeervraagstukken vormen niet zelden complexe cases. Vaak spelen tegen- 
gestelde belangen. Zo kan een economisch perspectief haaks staan op de ruimte- 
lijke visie van een organisatie. Het is lastig om scherpe keuzes te maken naar-
mate het aantal betrokken belangen bij het parkeren groter wordt. Dit maakt de 
rol van parkeermanager zowel uitdagend als zeer complex.

Parkeermanagement is te leren!


