Plezier met parkeren
Maak een uitdaging van uw parkeerbeleid

VCCR heeft met haar unieke aanpak succesvol de parkeerproblemen opgelost bij
bedrijven en ziekenhuizen. Een sturend parkeerbeleid helpt!

Parkeren bij het werk is vaak vanzelfsprekend. Een verworven
arbeidsvoorwaarde voor de medewerker die is geaccepteerd door de
werkgever. Er zijn meerdere aanleidingen en redenen om aandacht te geven
aan parkeren. Denk aan een (verwachte) toename van de parkeerdruk,
een veranderende parkeercapaciteit, duurzaamheiddoelstellingen of een
kostenreductie. Het invoeren van een parkeerbeleid dat hierop een antwoord
geeft is complex en vaak controversieel, en vraagt steeds weer maatwerk.
Een evenwichtig parkeerbeleid bevat integrale maatregelen die worden
genomen ter vermindering van de automobiliteit (waaronder parkeerdruk) of
kostenreductie en daardoor een bijdrage leveren aan de CO2 reductie.
OPZET PARKEERBELEID
Op basis van een analyse van de omgeving, de verschillende doelgroepen en
de bereikbaarheid, stelt VCCR een parkeerbeleid op met beargumenteerde
en transparante criteria dat past bij de parkeersituatie en ambitie. Daarbij
erkennen wij het belang en de emotie. Onze aanpak richt zich op acceptatie
en het voorkomen van onrust. Het bieden van alternatieven en belonen/
betalen zijn dan ook veelal verbonden aan de opzet van een restrictief
parkeerbeleid.

Samenvattend
Opdrachtgevers
o.a. AD Nieuwsmedia, Eneco, Havensteder,
Maasstad Ziekenhuis, RLMM, Sint Franciscus
Ziekenhuis, Stedin.
Aanleidingen en ambities
Verhuizing
Toename automobiliteit en parkeerdruk
Duurzaamheid
Kostenreductie
Randvoorwaarden
Beschikbare parkeercapaciteit
Geldende arbeidsvoorwaarden en CAO
Beargumenteerd en transparant
Successen
30 tot 70% reductie aan het aantal
parkeerplaatsen
10% CO2 reductie op woon-werkverkeer
website
www.vccr.nl

RESULTATEN IMPLEMENTATIE PARKEERBELEID
Met de implementatie van een evenwichtig parkeerbeleid behaalt VCCR voor
opdrachtgevers de gestelde doelen. Door de juiste maatregelen te nemen
neemt de parkeerdruk af, zijn er minder parkeerplaatsen nodig, worden
kostenbesparingen gerealiseerd en doelstellingen op het gebied van CO2
reductie behaald.
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