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1. Over ParkerenDelft  
ParkerenDelft is een 100% gemeentelijke B.V. en eigenaar en exploitant van alle openbare 

parkeergarages in de binnenstad van Delft. PD heeft ook de volledige verantwoordelijkheid over 

het straatparkeren en het verzorgen van het parkeerbeheer en de parkeerhandhaving op straat 

in het gereguleerde gebied. Daarnaast is PD verantwoordelijk voor de uitgifte van vergunningen 

en ontheffingen, het klantcontact parkeren, de invordering van naheffingen inclusief het 

bezwaar en beroep daarop en de wet Mulder parkeerhandhaving. Als uitvoerder van het 

parkeerbeleid vervult PD de rol van “Parkeerregisseur”.  

 

2. Onze organisatie 
ParkerenDelft is een kleine organisatie die op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen bestaat: 

• Eenn managementteam bestaande uit een directeur en een manager operatie. 

• Een frontoffice die het klantencontact verzorgt met parkeerders of mensen die van plan zijn 

te parkeren in Delft. 

• Een team gebouw- en parkeerbeheer dat er voor zorgt dat garages schoon, heel en veilig 

zijn en de apparatuur naar behoren werkt. 

• Een team handhavers voor de parkeerhandhaving op straat. 

• Een backoffice voor de afhandeling van tweedelijns klantvragen, communicatie, financieel-

administratieve activiteiten en het werkend houden van al onze systemen.  

• Een kleine staf bestaande uit controller, officemanager en een medewerker financiele 

administratie. 

 

 

 

Functieprofiel Parkeerhandhaver 
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3. Handhaver 
Als handhaver van ParkerenDelft voer je de parkeercontrole uit en handhaaf je het vastgestelde 

parkeerbeleid. Als boa handhaaf  je ook het fout- en of slordig parkeren (Mulderfeiten). Je 

werkzaamheden vinden plaats in het gereguleerde gebied. De reguleringstijden in Delft zijn 

vastgesteld door de gemeente en zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 24:00 uur, 

zaterdag van 10:00 t/m 24:00 uur en zondag van 12:00 t/m 24:00 uur. De reguleringstijden 

verschillen per gebied en kunnen ook nog wijzigen. 

 

We werken in Delft met een digitale parkeerketen. Dit houdt in dat de kentekens van auto’s in 

het gereguleerde gebied gescand worden, waarbij er een check plaatsvindt of het voertuig een 

geldig recht heeft om ergens geparkeerd te staan. We werken met een scanauto, waarna 

volgers op meldingen afgaan, maar ook met ‘freewheelers’. Deze werkwijze kan de komende 

jaren wijzigen waardoor er meer vanuit een werkplek wordt gehandhaafd en minder op straat.  

 

Je thuisbasis is onze locatie bij de Zuidpoortgarage. Vanuit deze locatie worden alle 

parkeeractiviteiten (zowel straatparkeren als het garageparkeren gecoördineerd). Je deelt deze 

ruimte met verschillende andere medewerkers. Het is de uitvalsbasis voor de technische dienst. 

Op deze locatie zijn de frontoffice en een aantal kantoorgebonden functies zoals functioneel 

beheer en operationeel beheer werkzaam. Er wordt van je verwacht dat je rekening houdt 

tijdens pauzes dat anderen aan het werk zijn.  

 

Werkzaamheden 

• Uitvoeren fiscale parkeercontrole: je controleert of parkeerders aan de parkeerbelasting 

hebben voldaan door te controleren of er een parkeerrecht is aangeschaft voor de 

betreffende parkeerplaats.   

 

• Opleggen naheffingsaanslagen op kenteken van voertuigen waarvan de bestuurder niet 

voldoende of geheel niet heeft voldaan aan de belastingplicht. Hierbij worden het 

handhavingsbeleid en de werkinstructies van PD toegepast. 

 

• Controle parkeerapparatuur en bebording: je controleert of de parkeerapparatuur op straat 

naar behoren werkt, of de bebording ter plaatse nog in orde is en je meldt eventuele 

storingen en gebreken. 

 

• Indien je een BOA bevoegdheid hebt: uitvoering Wet-Mulder voor fout- of slordig parkeren 

in het gereguleerde gebied: controle op naleving parkeerregels. Indien nodig schrijf je een 

beschikking uit.  

 

• Chauffeur van het scanvoertuig.  

 

• Informatie verstrekken over parkeren aan publiek op straat daar waar sprake is van klanten 

die zoeken of vragen stellen. Met in het achterhoofd: een gastvrij parkeerbeleid.  

 

• Verbetervoorstellen voor onduidelijke parkeersituaties op straat. We verwachten dat je op 

basis van de ervaring op straat met suggesties komt om de parkeersituatie op straat te 

verduidelijken of te verbeteren met bijvoorbeeld bebording. Dat kan een structurele 

oplossing zijn of naar aanleiding van tijdelijke situaties (bijv. bouwprojecten).  
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Competenties 

• Je bent klantgericht, assertief en representatief. Je kunt goed communiceren met klanten 

en collega’s. Je staat stevig in je schoenen en kan goed omgaan met reacties van het 

pubiek; je blijft onder alle omstandigheden correct en kalm. 

• Je bent overtuigend en verantwoordelijk. 

• Je bent flexibel qua inzet, met het oog op de reguleringstijden die in Delft gelden.  

• Je bent ook flexibel als het gaat om helpen van collega’s, delen van ruimte, omgaan met 

storingen en vervanging van zieke collega’s. 

 

Opleidingsniveau, omvang en inschaling 

• Opleiding ten minste MBO werk- en denkniveau. 

• Boa-bevoegdheid domein 1 of de ambitie om deze te halen, is gewenst. 

• In bezit van rijbewijs B. 

• Geen problemen met overleggen van een VOG. 

• Goede beheersing Nederlandse taal. 

• Salaris is marktconform. 
 

 


