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Maar soms roepen werkgevers ongemerkt een deel van
die problemen over zichzelf af. Vaak is parkeren voor me-
dewerkers gratis, of heel goedkoop. En bij betaald par-
keren is meestal sprake van een vast bedrag per maand.
Dit is funest, want wie minder met de auto komt, wordt
niet beloond. Integendeel: wie vaker parkeert, wordt in
feite beloond met een kwantumkorting. De regelingen
zijn vaak ‘wrongly incentivized´: ze belonen ongewenst
parkeer- en verplaatsingsgedrag.

Belonen van gewenst gedrag: gedifferentieerd
parkeertarief
Een parkeertarief is pas strategisch, wanneer het doel-
stellingen van de organisatie weerspiegelt. Dat kan van
alles zijn: minder parkeren op dagen dat veel bezoekers
komen, bevorderen van parkeren op afgelegen parkeer-
vakken, dempen van pieken en dalen in de bezetting,
doseren van parkeren bij de nevenvestiging en het
hoofdkantoor, etc.
Conventionele oplossingen met vaste tarieven werken
hier niet meer. Het sleutelwoord is hier: Creatief met 
Tarief. Dit betekent: inrichten van regelingen op basis van
keuzevrijheid en belonen van gewenst gedrag. De werk-
gever kan wat gewenst gedrag is naar tijd, plaats en me-
dewerkersegment differentiëren. ICT biedt hier nog veel
onbenutte kansen.

Een voorbeeld uit de praktijk van zo’n modern, gediffe-
rentieerd parkeertarief: bij het Bronovo ziekenhuis in Den
Haag is parkeren voor medewerkers op maandag, dins-
dag en donderdag (drukke dagen) betaald, maar op de
andere dagen gratis. Op de drukke dagen betalen alleen
medewerkers in de ochtenddienst – ’s middags en ’s
nachts is er immers geen parkeerprobleem. Medewer-
kers die dichtbij het ziekenhuis wonen betalen per keer
bovendien meer dan zij die ver weg wonen. 
Nog drie saillante details. Medewerkers blijken deze re-
gelingen heel goed te snappen – aanpassingen van ta-

rieven leiden al heel snel tot ander gedrag. Relatief kleine
tariefwijzigingen leiden al tot significante gedragsaan-
passingen. En: medewerkers die slimme keuzes maken,
betalen nu minder dan vroeger, toen er nog een abon-
nement met vaste prijs was.

De toekomst is aan vraagsturing 
(Demand Management)
Dit alles wordt wel aangeduid als vraagsturing, of De-
mand Management: het beïnvloeden van de vraag naar
parkeren door nieuwe, slimme, web-enabled arrange-
menten, op basis van prijsdifferentiatie en keuzevrijheid.
Bij vraagsturing helpt de medewerker het parkeerpro-
bleem van de werkgever op te lossen. De werkgever past
zijn arrangementen aan: introductie van flexibiliteit, en
belonen van wenselijk gedrag. Op dit punt kunnen werk-
gevers leren van de overheid. De wegbeheerder heeft al
lang ingezien dat dimensioneren van verkeerscapaciteit
op de piekbelasting onhaalbaar is. Gevolg een genuan-
ceerd beleid van benutten, beprijzen en bouwen. Om-
gekeerd: toepassing van het prijsinstrument blijkt in de
publieke sfeer al meer dan 20 jaar prohibitief moeilijk.
Werkgevers die de komende verkeersinfarct willen over-
leven, doen er goed aan niet op de overheid te wachten,
maar creatief de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. 

Conclusies
De eerste ervaringen met vraagsturing in de sfeer van
medewerkersparkeren zijn opgedaan onder meer in het
kennisprogramma Transumo. Vraagsturing is hier kans-
rijk, maar staat nog in de kinderschoenen. Er liggen voor
de parkeerwereld uitdagingen, zoals creatieve koppelin-
gen naar de wereld van HRM en arbeidsvoorwaarden, in-
tegratie van het parkeeraanbod in een breder perspectief
van bereikbaarheid, mobiliteit – tot aan Slim Reizen, Slim
Werken. Het ligt voor de hand dat hier een nieuwe groep
van dedicated serviceproviders zal ontstaan, om werkge-
vers te ontzorgen met een totaalaanpak. ■

Positieve prijsprikkels in parkeren

Veel  werkgevers  hebben problemen met  bere ikbaarhe id en parkeren.  Vaak lukt  het
werkgevers niet ,  de omvang van medewerkersparkeren te beperken. Een moreel  appèl
werkt niet ,  voor draconische maatregelen is  geen draagvlak.  Geen wonder:  de mede-
werkers (=de OR) beschouwen onbetaald of goedkoop parkeren als  arbeidsvoorwaarde
(verworven recht) .
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