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Uhh … I ♥ P?

Internetwinkelen. Faillissementen. Leegstand. Beleving. 
#Watnoueindevanwinkels. Roep van de middenstanders om 
gratis te parkeren. Parkeerdruk. 

Binnensteden staan onder druk. Iedere stad is op zoek naar 
oplossingen om de neerwaartse spiraal om te buigen. Beleving 
lijkt daarbij het toverwoord. Net als samenwerking. En aan-
passing aan de veranderde maatschappij. 
De consument koopt artikelen op internet maar vindt in de 
virtuele wereld niet de sfeer die de binnenstad kan bieden. 
En kan ook niet proeven, voelen en ruiken in de webshop. Dat 
blijft de kracht van de binnenstad. 

The only way is up
Kansen te over om de binnenstad een boost te geven. Maar 
dat kan niemand alleen. Samenwerken bij het zoeken naar 
nieuwe wegen is van essentieel belang. Vastgoedeigenaren, 
retailers en gemeenten moeten de handen ineenslaan om met 
een meer integrale benadering de binnenstad opnieuw uit te 
vinden en een boost te geven.

I ♥ P
De media staan bol van berichten over parkeren en parkeerta-
rieven. Betaald parkeren zou klanten wegjagen. Gratis par-
keren staat in de ogen van velen gelijk aan service, en wordt 
daarmee vaak als wondermiddel gezien om klanten te lokken.
Maar parkeren is geen doel op zich, men komt niet naar het 
centrum om ‘lekker te parkeren’. Parkeren kan mogelijk wél 
een rol spelen in de positieve beleving van de klant. Parkeren 
maakt tenslotte onderdeel uit van the customer journey.

Het initiatief ‘I love P’ heeft in het afgelo-
pen jaar met verschillende initiatieven 
bekeken en onderzocht hoe parkeren een 
positieve bijdrage kan leveren aan de 
customer journey.

→ Aftrap op Parkeer24Jaarcongres 
2015 met sessie I love P

 In deze sessie hebben parkeerpro-
fessionals onder leiding van NRW 
en SOAB nagedacht over de rol van 
parkeren in de customer journey.

→ Afstudeerscriptie van NHTV student 
Marjolein Cox, studierichting leisure 
management

 Marjolein heeft onderzocht welke 
waarden belangrijk zijn om het hele 
parkeren leuker te maken

→ Studieweek Fontys Hogeschool 
voor de kunsten 

 Redefining the parking experience: 
studenten van de FHK brachten met 
hulp van design thinking design en 
retail bij elkaar en kwamen met  
verrassende ideeën.



PARKEER24
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No parking no shopping?

Is het waar? Klopt het? No parking, no shopping? Giuliano 
Mingardo, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam, legt het uit.

No such thing as a free lunch
Parkeren is niet gratis. Want aanleg, onderhoud en toezicht 
kosten nu eenmaal geld. Dat de rekening moet betaald wor-
den is dus duidelijk. Je kunt wel de vraag stellen wie de reke-
ning moet betalen. De consument, de winkelier, de gemeente? 

Economische vitaliteit
Uit onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen het bedrag 
dat besteed wordt in de stad en de wijze waarop men zich 
vervoert. Oftewel: of de klant met de auto komt of niet, 
maakt niets uit voor de omzet van de winkelier. De klant kan 
zijn geld immers maar een keer uitgeven, méér wordt het niet.

“De klant kiest voor een bepaald winkelgebied vanwege de ge-
zellige sfeer, het winkelaanbod et cetera, maar niet vanwege 
het parkeertarief”, is de stellige overtuiging van de onderzoe-
ker. Parkeren is slechts een kleine – en zeker niet bepalende  – 
factor in retailland, is de boodschap van Mingardo.

De gehele presentatie van Mingardo over het belang  
van parkeren in retail is te vinden op nrw.nl/wat-doen/ 
kenniscentrum/studies-nederlandse-winkelmarkt/ 
consument-en-gedrag/

Partners in parking

NHTV is al decennia dé toonaangevende 
opleiding voor mobiliteits- en ruimtegere-
lateerde vraagstukken. Zo’n 7000 studen-
ten, van wie een groot deel van buiten-
landse komaf, werkt aan maatschappelijke 

vraagstukken, ook rond parkeren en retail. Voor ‘I ♥ P’ is er 
een samenwerking tussen de academie SLM (waar mobiliteit 
onder valt) en de academie voor leisure (waar imagineering 
onder valt). Marjolein Cox heeft vanuit de studie International 
Leisure Management, onder begeleiding van NRW en SOAB, 
haar eindscriptie geschreven over de beleving van parkeren. 

Fontys Hogeschool voor de kunsten — 
de bachelor Vormgeving van the Academy 
for Art, Communication and Design (Art-
CoDe). Deze studie leidt op tot allround 
ontwerpers en experience designers die 

ingezet kunnen worden bij complexe communicatieopdrach-
ten en die samenwerken met specialisten op verschillende 
vakgebieden. Deze experience designer/ervaringsontwerper is 
meta-affectief; hij weet hoe een ervaring werkt en hoe deze 
vervolgens beeldend gehanteerd kan worden.

De Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) 
is de kennis inspirator van de retail(vastgoed)
sector. Een succesvolle retailomgeving is de 
motor voor bruisende steden en kernen. In 
een wereld die versneld verandert hebben we 

elkaar hard nodig om een evenwichtige kijk te ontwikkelen en 
keuzes te maken. NRW verenigt deskundigen, belanghebben-

Meer informatie over de rol van vervoer 
vindt u in de uitgave Vervoer naar retail. Is 
de vervoerwijze van invloed op het functio-
neren van winkelgebieden? van CROW- 
KpVV: https://www.publicspaceinfo.nl/
media/uploads/files/KPVV_2013_0003.pdf

den en vernieuwers binnen de retailsector. 
We helpen elkaar verder met kennisontwikke-
ling. Ruim 500 retail(vastgoed)professionals 
zijn aangesloten bij dit platform.

SOAB is een adviesbu-
reau dat actief, bot-
tom-up, vol overgave en 
met kennis van zaken bij 

wil dragen aan een betere woon- en leef-
omgeving . Op het gebied van mobiliteit en 
retail heeft SOAB in opdracht van CROW/
KpVV (onder andere samen met de Erasmus 
Universiteit) onderzoek verricht naar de 
verhouding parkeren-retail-mobiliteit-city 
marketing. Momenteel is dit onderwerp hot 
in veel gemeenten. 

Acquire Publishing 
is uitgever van onder 
meer het platform 

PARKEER24 en stelt zich ten doel kennis en 
kennissen bij elkaar te brengen. Dit doen wij 
via het magazine PARKEER24, de website, de 
nieuwsbrief, LinkedIn discussies, masterclas-
ses, seminars, en congressen. Acquire bracht 
voor het jaarcongres Parkeer24 van 2015 
SOAB en NRW bij elkaar en vroeg SOAB en 
NRW een workshop te houden over de custo-
mer journey.
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Parkeren broodnodig?

Tijdens het jaarcongres van PARKEER24 in maart 2015 hebben 
Ineke Spapé (SOAB en NHTV) en Brigit Gerritse (NWR) in een 
sessie samen met parkeerprofessionals nagedacht over de rol 
van parkeren in de customer journey. De parkeerprofessionals 
dachten in groepen mee over thema’s als ‘gluren bij de buren’ 
(welke ideeën en concepten kunnen we toepassen vanuit an-
dere branches), ‘Game starts now’ (parkeren als gamification: 
het spelenderwijs leuker maken van parkeren), ‘Lang leve the 
last (s)mile’, ‘Park & fun’ (gekke dingen…) en ‘Personal parking’ 
(hoe parkeren meer persoonlijk en passend te maken). De 
workshop leverde verrassende inzichten op. Een greep uit de 
ideeën:

Al bij de slagboom wordt het gezellig: je kenteken wordt her-
kend en de automaat spuugt niet alleen je ticket uit, maar je 
wordt ook vriendelijk begroet: ‘dag mevrouw’. En wat te den-
ken van een TomTom voor in de garage (waar is een lege plek 
en voor straks: waar is de uitgang?), een gigantisch filmscherm 
in de garage met rustgevende afbeeldingen (Zwitserse bergen) 
of een Bananasplitgarage, waar af en toe iets geks gebeurt. 

En waarom niet op woensdagmiddag (met zoveel kinderen) 
een garagethema rond kabouter Plop of een student, die in 
de garage je autoramen lapt, als extra service? Ook nieu-
we technologie maakt volgens de parkeerprofessionals het 
parkeren aangenamer: je wordt met gekleurde lichtjes naar 
je parkeerplaats geleid, en als voetganger word je via een app 
met lichtpijltjes veilig de garage uitgeleid, naar de juiste uit-
gang. Mensen die het parkeren in een garage maar eng vinden 
(en dat zijn er heel wat), worden ontzorgd met valet parking. 

En met je parkeerticket dat je normaal weggooit, doe je nu 
opeens mee aan een loterij! Je bewaart je ticket dus even en 
bekijkt het vaker. Zeker als er ook nog een kortingsbon voor 
een kop koffie of iets anders op staat. Extra reclame voor de 
garage dus.

En zou het niet leuk zijn, als je als parkeerder met een app de 
kleurstelling of inrichting van de garage kunt beïnvloeden? 
Of als er op rustige momenten digitale vakken komen; zodat 
als er meer ouderen of mensen met kinderen parkeren, de 
parkeervakken ietsje breder zijn? En natuurlijk: hoe vaker je 
komt, hoe meer leuke dingen je mag gebruiken. Als jij die dag 
op het gouden parkeervak staat (en dat wisselt natuurlijk 
digitaal makkelijk), mag je de hele dag gratis parkeren. 

Bij Park&Fun gingen de parkeerprofessionals helemaal los. 
Stel je voor, dat de betaalautomaat eens in de zoveel tijd ook 
een jackpot uitkeert … Zo wordt het betalen een feest! En 
wat te denken van een jaarlijkse wedstijd ‘wie kan het beste 
parkeren’? 

Er werd een hele serie Park&…. genoteerd: van Park&Date 
(datemogelijkheid), Park&ManCave (just for men), Park&APK 
(klaar terwijl u wacht), Park&Party (wordt de garage ook op 
‘daltijden’ gebruikt), Park&Grow (urban farming), Park&Polish 
(schoon als je terugkomt) tot en met een tijdelijke bioscoop, 
kampeermogelijkheid of kinderspeelplek in de garage. 

En bij het weggaan krijgen de kinderen bij de slagboom een 
verrassingsei, net als bij de McDonald’s. Voor ieder wat wils!
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Leuk, leuker, leukst
Marjolein Cox, student aan de NHTV, studierichting Interna-
tional Leisure Management, is afgestudeerd op de opdracht 
die SOAB en NRW hadden uitgeschreven: Onderzoek hoe je 
parkeren leuker kunt maken.

Begin en eind van de journey
Marjolein is gestart met een onderzoek naar de parkeerbele-
ving. Dit heeft zij gedaan middels vraaggesprekken en obser-
vaties in verschillende parkeerfaciliteiten in Eindhoven.

Niet iedereen blij
Onderstaand een korte opsommingen van de bevindingen.
→ Parkeren moet snel en gemakkelijk gaan.
→ Parkeren bij P+R is niet geschikt voor shop and run.
→ P + R kent ‘hobbels’: de consument heeft niet alle infor-

matie, is onzeker over vervolg van de route en is nog niet 
gewend aan het idee aan de rand van de stad te parkeren.

→ Parkeren draagt tot dusverre niet bij aan een positieve 
vrijetijdsbeleving. Andersom: parkeren kan wel bijdragen 
aan een negatieve beleving.

→ De klant vindt comfort belangrijk en wil dat zijn plezier  
tijdens de dag niet wordt verstoord. 

→ Parkeren wordt vaak negatief ervaren (prijs, smalle par-
keerplaatsen, schade aan auto, onzekerheid over aan-
rijdroute en last but not least: de bijrijder zeurt en dát is 
de grootste ergernis).

Mond snoeren
Parkeren maakt onderdeel uit van de custo-
mer journey en iedereen is gebaat bij een 
blije klant. Die lach op het gezicht wordt 
groter als de mond van de bijrijder wordt 
gesnoerd, blijkt uit het onderzoek.

“Het blijkt dat met name het gezeur van de 
bijrijder de grootste ergernisfactor is”, zegt 
Marjolein. “De bestuurder wordt daardoor 
onzeker. En autorijden, een parkeergarage 
en onzeker zijn, is een slechte combi. Aan-
gezien dit plaats vindt in de auto zelf is het 
niet mogelijk om hier op een directe manier 
invloed uit te oefenen. Maar door de chauf-
feurs het gevoel te geven dat ze gehoord en 
begrepen worden, kan deze negativiteit toch 
worden omgezet in een lachmoment. Door bij-
voorbeeld een rol tape in de parkeergarage te 
hangen met een pakkende boodschap kan dit 
niet alleen een lachmoment creëren maar ook 
een moment van confrontatie en realisatie.” 

The extra (s)mile
‘Going the extra mile to create that extra smile’. Dat is de 
boodschap die de student wil brengen naar aanleiding van 
haar onderzoek. Vaak kan een opeenstapeling van kleine, leuke 
dingen de ervaring positief maken, de lach op het gezicht 
toveren. De studente doet een aantal suggesties:

→ maak grotere parkeervakken om parkeerstress  
te vermijden;

→ vermijd wachttijden;
→ zorg voor een lekkere geur in de parkeergarage;
→ communiceer helder over het gebruik van P+R;
→ bied extra services die de dag in de stad comfortabeler 

kunnen maken, zoals toiletten en opbergkluisjes voor de 
boodschappen; 

→ posteer een aardige parkeerwacht bij de betaalautomaat 
en de slagboom;

→ verras de bezoekers persoonlijk: was de achterruit, check 
de bandenspanning et cetera.

Meer informatie over de scriptie vindt u op nrw.nl/wat-doen/
kenniscentrum/studies-nederlandse-winkelmarkt/scripties/

Suggestie: verras de bezoekers 
met extra service
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Redefining the parking  
experience

Design en retail vinden elkaar in parkeren. De studenten van 
FHK hebben aan de hand van de design thinking methode een 
week gewerkt aan de opdracht ‘Redefine the parking experien-
ce’. Oftewel: hoe kan de parkeerervaring de customer journey 
positief beïnvloeden?

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan stakeholders uit de 
markt. Met verrassend resultaat. 

Zeer opvallend is dat de studenten na een week vol met ont-
werpen, praten, observeren en meer, het feitelijke ontwerp van 
de parkeerfaciliteit al heel snel hebben losgelaten. Het draait 
in hun ogen om de ‘totale beleving’. Parkeren is maar een klei-
ne schakel in de gehele keten van de customer journey. 

De studenten kwamen tot de conclusie dat het van groot be-
lang is voor gemeenten om een totaalvisie te ontwikkelen voor 
de gehele binnenstad. Daar moet de parkeerervaring bij passen. 

Bekijk hier een videoverslag van de bijeenkomst: nrw.nl/bij-
eenkomst/expertmeeting-redefining-the-parking-experience 

Design thinking
Design thinking gaat erover om vanuit 
het perspectief van een ontwerper na 
te denken over een probleem of uitda-
ging en vanuit een holistisch oogpunt 
te kijken naar de verschillende ervarin-
gen en mogelijkheden. In zes stappen 
graaf je naar de bodem van een onder-
werp, om vervolgens vanuit de behoef-
te van de gebruiker een nieuw ontwerp 
te maken dat bijdraagt aan een betere 
ervaring. Het gaat om begrippen als 
kwalitatief onderzoek, empatisch 
vermogen, user centered design en vaak 
vallen en weer opstaan.

Design thinking is een methode en een 
set van instrumenten, maar voorna-
melijk een mindset die gericht is op 
verandering en innovatie, toepasbaar in 
verschillende werkvelden. Met design 
thinking ontwerp je producten noch 
diensten; je ontwerpt ervaringen en 
interacties.

Freek Hofste, design thinking coach

Lees hier een recent artikel uit het FD over de kracht van  
design thinking; nrw.nl/wat-doen/kenniscentrum/ 
studies-nederlandse-winkelmarkt/technologie-en-innovatie
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