
Te weinig of te veel 
parkeerplaatsen?
Toogethr heeft een 
passende oplossing!
Het managen van uw parkeerterrein lijkt een 
complexe taak. Wie komt er wanneer met 
de auto naar het werk? Is er nog plaats voor 
bezoekers? Op de ene locatie lijken structureel 
te weinig parkeerplaatsen te zijn. En op de 
andere blijft er juist veel ruimte onbenut. Voor 
elke situatie biedt Smart Parking van Toogethr 
uitkomst. En er is meer …

simplify mobility.

• actueel inzicht in de 
parkeerbehoefte

• verminderen van de parkeerdruk
• slimmer omgaan met de capaciteit
• extra omzet uit vrije ruimte

Effectieve parkeeroplossingen 
beginnen met inzicht. Op basis van 
actuele data kunt u immers de juiste 
beslissingen nemen als het gaat om 
het toekennen van parkeerruimte, het 
terugdringen van het autogebruik of 
het verhuren van vrije plaatsen. Het 
parkeermanagementsysteem van 
Toogethr biedt u dat inzicht. Op elk 
moment.

Inzicht is  
goud waard

Sinds de oprichting in oktober 2016 speelt 
Toogethr als innovatieve mobiliteitspartner 
een sterke rol in Nederland, België en sinds 
kort ook in Duitsland. Vanaf het begin was 
de missie helder: op een eenvoudige manier 
woon-werkverkeer prettiger, efficiënter en 
duurzamer maken.

Steeds meer organisaties waarderen de 
visie en aanpak van Toogethr en hebben 
hun mobiliteit voorgoed veranderd met 
Smart Parking, Ride Share en/of Cycles. Zo 
werkt Toogethr onder meer voor Danone, 
Siemens, Enexis, Shell en Schiphol.

Verstand van 
mobiliteit

Te veel of te weinig parkeerplekken? 
Zie pagina 2 voor ons advies.



Te veel 
parkeerplaatsen
Dat lijkt een luxe situatie, maar het is 
natuurlijk ook zonde om vrije ruimte 
onbenut te laten. Parkeerplaatsen die 
uw medewerkers of bezoekers niet 
gebruiken, kunnen voor andere bedrijven, 
dagjesmensen of bewoners juist veel waard 
zijn.

Stap 1: breng uw kansen in kaart
Bekijk samen met Toogethr wat u het beste 
met de vrije parkeerplekken kunt doen. 
Voor wie zijn deze plekken interessant? 
Hoe brengt u uw aanbod bij hen onder de 
aandacht? En hoe behaalt u het hoogste 
rendement?

Stap 2: zorg dat het goed geregeld is
Ook bij overcapaciteit biedt Smart Parking 
uitkomst. U kunt onder meer derden via 
het portaal van Toogethr heel gemakkelijk 
een parkeerplek laten reserveren en 
betalen. Dankzij de flexibiliteit van dit 
parkeermanagementsysteem kunt u 
verschillende doelgroepen toegang tot uw 
terrein bieden en daarbij probleemloos de 
capaciteit en het parkeergedrag monitoren 
en managen. Toogethr regelt desgewenst 
alles voor u: van hardware tot en met de 
administratie.

Te weinig 
parkeerplaatsen
Medewerkers die op de openbare weg moeten 
parkeren. Klanten die zich in de buurt een ongeluk 
zoeken naar een geschikte plek. Het zijn situaties 
die u het liefst wilt voorkomen. Maar als u te 
weinig parkeerplaatsen hebt, lijkt dat makkelijker 
gezegd dan gedaan. Toogethr helpt u met slimme 
parkeeroplossingen.

Stap 1: ga slim om met de beschikbare capaciteit
Met Smart Parking van Toogethr hebt u direct 
inzicht in de actuele vraag naar parkeerruimte 
en haalt u het hoogste rendement uit uw 
parkeercapaciteit. Door gebruikers via een 
toegankelijk portaal vooraf een parkeerplaats te 
laten reserveren, kan er efficiënt gebruik worden 
gemaakt van de beschikbare ruimte. (Zo kan 
bijvoorbeeld een parkeerplaats in één week wel 
door drie verschillende gebruikers worden bezet.)

Smart Parking biedt u voorspelbaarheid en 
flexibiliteit en biedt medewerkers en bezoekers 
optimaal gemak bij het reserveren en parkeren. 

Stap 2: zorg ervoor dat minder mensen met de 
auto komen
Toogethr heeft daarvoor twee bijzondere apps 
ontwikkeld: Ride Share en Cycles. Apps die onder 
meer met een beloningssysteem het reisgedrag 
van uw medewerkers positief beïnvloeden.

Ride Share stimuleert medewerkers om samen 
met de auto te reizen. Dat gebeurt door hen aan 
elkaar te koppelen op basis van hun dagelijkse 
woon-werkverkeerroutines.

Cycles is een app waarmee uw medewerkers 
gezamenlijke ritten op de fiets regelen. Cycles 
maakt fietsen voor hen leuker, socialer en veiliger.

Met zowel Ride Share als Cycles vermindert u niet 
alleen de parkeerdruk bij uw bedrijf, u draagt ook 
nog eens bij aan een schoner milieu en aan het 
welzijn van uw medewerkers.

Meer weten?
+31 30 20 24 591
info@toogethr.com


