
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ONDERNEMING : Parko agb. 
 
2. FUNCTIETITEL : Coördinator straatparkeren 
 
3. PLAATS IN HET ORGANIGRAM 
Lijnmedewerker in de cel ’beheer en exploitatie’. Niveau A1-A3. 
Krijgt leiding van het hoofd exploitatie. 
 
4. DOEL VAN DE FUNCTIE  
Het beheer en de dagdagelijkse leiding t.b.v. de exploitatie en handhaving van het straatparkeerbeleid en het 
toezicht op de naleving van de reglementering. 
 
5. FUNCTIE-INHOUD  

Als exploitatie-verantwoordelijke straatparkeren rapporteer je regelmatig aan de exploitatie-
eindverantwoordelijke.   
Je leidt de groep parkeerwachters (ongeveer 15 medewerkers). 
Je beheert het volledig parkeeraanbod op publiek domein in al zijn aspecten. Je formuleert voorstellen ter 
optimalisatie en evalueert vragen van externen. Dit gebeurt in tandem met de project-, it- en technische 
verantwoordelijken waar de processen en het overkoepelend beleid wordt uitgezet. 

Hoofdtaken 

a) Aansturen toezichtspersoneel tbv het naleven van het parkeerreglement. 
b) Beheer en evaluatie van het parkeeraanbod via de diverse beschikbare software, data-analyse op 
financieel, technisch en administratief vlak. 
c) Administratieve taken en opvolging procedures. Marketing mee vorm geven. 
 
Hoofdtaken uitgesplitst in deeltaken  

a) Aansturen toezichtspersoneel tbv naleven parkeerreglement 

Het parkeerreglement omvat  
- het betalend en beperkt parkeren, doelgroepenbeleid, anpr-toepassingen,… 
- uitgereikte vergunningen (bewoners, minder-validen, inname openbaar domein,….) 
- het stilstaan en parkeren (gemeentelijke administratieve sancties). 

Je organiseert, stuurt aan en leidt de volledige groep parkeerwachters.  
 
b) Beheer en evaluatie van het parkeeraanbod via diverse software  

Je monitort operationele aspecten van de parkeer-infrastructuur (signalisatie, sensoren, camera’s, ticket-
automaten, handhelds, …..), analyseert vanuit diverse invalshoeken de beschikbare data en evalueert de 
impact naar de gewenste effecten. Je optimaliseert en stuurt bij i.f.v. de gewenste strategie. Vragen van 
externen worden afgewogen en eventueel ingepast. 

c) Administratieve taken 
Administratieve opvolging van de nodige procedures. Initiatieven nemen en mee vorm geven aan inzetten 
van marketingtools. 

 
6. NODIG AANTAL FUNCTIES : 1 voltijds equivalent. 
  

COÖRDINATOR STRAATPARKEREN 



7. FUNCTIEPROFIEL  

Diploma: diploma universitair onderwijs (algemeen vormend of technisch)  

Talenkennis: Nederlands 
 Kennis vreemde talen is een pluspunt 

Informatica: Gevorderde kennis PC 
Interesse in diverse softwaretoepassingen.  

Vakkennis: Kennis verkeersreglement, voeling met stedenbouw- en mobiliteitsproblematiek. 

Ervaring : Geen ervaring vereist. Is wel een pluspunt 

Vaardigheden & attitudes: Verzorgd uiterlijk en taalgebruik.  
 Communicatief, klantgericht en dienstverlenend.  
 Betrokken.  ambitieus 
 Zelfstandig en in groep kunnen werken.  
 Eerlijk, verantwoordelijkheidsgevoel.  
 Vermogen om conflictsituaties te beheersen. 
 Correct, stipt, integer, betrouwbaar  
  

Andere vereisten:  Bereid zijn om je ploeg permanent bij te staan. 
Bereid zijn tot bijscholing : parkeermanagement, verkeersreglement, software, … 

 Rijbewijs B. 
 Bewijs goed zedelijk gedrag. 
 
 
 
 
 

 


