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Chirurg, verpleegkundige of control-
ler, iedereen moet doen waar hij of 
zij het beste in is. Nu moet u ons niet 
vragen hoe je een bypassoperatie uit-
voert, maar van één ding hebben we 
wel veel verstand: slimme parkeer-
oplossingen die een mooi rendement 
en tevreden patiënten, bezoekers en 
personeel opleveren. 

Medi Carpark Solutions is een initiatief van 

financier/belegger Holland Immo Group, 

ontwikkelaar/bouwer Ten Brinke Group en 

ontwerper/exploitant Q-Park. 

De expertise van deze drie partners in het 

recente verleden omvat de succesvolle 

financiering, bouw, respectievelijk exploitatie 

van tientallen parkeergarages in binnen- 

en buiten land. Het samenvoegen van deze 

ervaring en expertise geeft dé optimale 

‘Carpark Solution’.

Parkeren levert meer 
op dan u denkt

“Banken en zorgverzekeraars 
trekken zich verder terug. Uit 
een onderzoek van de Financiële 
Zorgthermometer blijkt dat 59% 
van de financiële deskundigen in de 
zorg denkt dat het moeilijker wordt 
om financiering aan te trekken. Dit 
terwijl behoefte naar financiering 
voor investeringen komend jaar 
met circa € 1,5 miljard groot is.” 
Financiële Zorgthermometer Q4 2014 Finance Ideas.



Superspecialist 
in parkeren

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen karakter en specifieke eigenschappen. Én 
daarmee ook zijn uitgesproken wensen en behoeften op het gebied van 
parkeren. Daarom volgen wij een gedegen aanpak om te komen tot een 
passend ontwerpvoorstel. Dit leidt tot een kwaliteitsoplossing die efficiënt 
en duurzaam is.

Fase 1
Dimensioneren
Vaststelling van de capa-

citeit voor een efficiënte 

parkeerfaciliteit.

Fase 2 
Functionaliteitsanalyse
Bepalen van de optimale 

indeling, routing die aansluit 

op de omgeving en zorgt 

voor een goede doorstroming 

en comfort.

Fase 3 
Haalbaarheidsanalyse
Inzicht in ziekenhuisbehan-

delingen, parkeerbewegingen 

en de tariefstructuren om te 

komen tot een benchmark.

Fase 4 
Afstemmen 
overheidsinstanties
Voorzien van alle vergunnin-

gen voor bouw en exploitatie.

Fase 5 
Kosten- en 
opbrengstenanalyse
Welk ontwerp en welke aan-

pak zorgt voor waarde creatie 

voor het ziekenhuis en een 

kostenefficiënte exploitatie?

Fase 6 
Contractvorming voor 
bouw, eigendom en 
exploitatie
De juiste afspraken, correct 

vastgelegd, zorgen voor 

zorgeloos gebruik van 

de parkeer faciliteit door 

bezoekers en personeel.



Wanneer uw ziekenhuisorganisatie 
besluit om parkeren uit te besteden, 
gaat u niet over één nacht ijs. Hoe zit 
het met de continuïteit en de kwaliteit 
van de dienstverlening? Hoe houdt 
u invloed en grip op parkeertarief 
en –beleid? Hoe zorgt u ervoor 
dat er een structureel wenselijke 
situatie ontstaat voor het ziekenhuis 
en zijn bezoekers, alsmede voor de 
investeringspartners?

In overleg en op maat
De drie partijen achter Medi Carpark Solutions 

werken in nauw overleg met de opdrachtge-

ver – met u – samen. Uw eisen en wensen zijn 

hierbij van groot belang om te komen tot een 

integraal parkeerconcept op maat. Eén dat 

gebruiksvriendelijk is én kostenefficiënt. 

Input/rekenmodel 
Een uitgebreid rekenmodel dat we speci-

aal hebben ontwikkeld voor ziekenhuizen 

vormt belangrijke input van ons uiteinde-

lijk ontwerpvoorstel. Zo valideren we data 

als het gemiddeld aantal polikliniek-be-

zoeken, parkeeruren per bezoeker, aantal 

werknemers/abonnement houders, de hoogte 

van het parkeertarief, en lopende huur- en 

omzetverhouding.

Een direct financieel voordeel
Voorgaand gestileerd voorbeeld geeft voor 

twee varianten de financiële voordelen voor 

het ziekenhuis weer, waarbij de correlatie met 

het te hanteren parkeertarief zichtbaar wordt. 

Interessant voor alle partijen
Misschien vraagt u zich af waar het addertje 

onder het gras zit. We kunnen u gerust stellen, 

dat is er niet. Natuurlijk is de propositie van 

Medi Carpark Solutions ook voor de partners 

financieel interessant. 

Maar, dat kan alleen omdat we weten waar 

we het over hebben. Dat leidt tot extra waar-

decreatie. We bouwen, financieren en exploi-

teren immers parkeergarages door Europa 

en monitoren en optimaliseren voortdurend 

de parkeergegevens. Dat leidt tot een uit-

gesproken visie op het benutten van ruimte, 

lage kosten en het daarmee rendabel houden 

van het parkeren. En – niet onbelangrijk – het 

zorgt voor tevreden bezoekers.

Een integrale 
parkeeroplossing

Gebruiksvriendelijk 
én kostenefficiënt



¤ 3.000.000

¤ 2.500.000

¤ 2.000.000

¤ 1.500.000

¤ 1.000.000

¤ 1,35 ¤ 1,40 ¤ 1,45 ¤ 1,50 ¤ 1,55 ¤ 1,60

Waardetarief correlatie

Een parkeergarage behoort voor een zieken-

huis in de regel niet tot de core business. 

Medi Carpark Solutions biedt u een sluitende 

business case door financiering, eigendom en 

exploitatie van de parkeergarage los te kop-

pelen van het ziekenhuis. Dat zou zó kunnen 

werken.

 

Met behulp van een beleggingsfonds van 

Holland Immo Group wordt grond overgeno-

men die voor een nieuwe parkeergarage is 

bestemd. Het ziekenhuis krijgt hiervoor een 

som ineens. Vervolgens realiseert Ten Brinke 

Group een moderne parkeerfaciliteit, even-

eens gefinancierd door het beleggingsfonds. 

Het ziekenhuis behoeft dus geen financiering 

af te sluiten en loopt geen onderhoud- en 

exploitatierisico. Dit risico ligt bij Holland Immo 

Group en Q-Park. Wél houdt het zieken huis 

grip op de kwaliteit van exploitatie en tarief-

stelling. Over aanvullende, periodieke afdrach-

ten aan het ziekenhuis kunnen dan per locatie 

afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Zo werkt het
De parkeergarage is vaak de 
eerste en laatste indruk van het 
zieken huis. Zorg ervoor dat dit 
visite kaartje zo optimaal mogelijk is.

Financieel rekenvoorbeeld

Aantal parkeerplaatsen 1.000

Aantal polikliniek bezoeken per jaar 400.000

Aantal werknemers 2.800

Aandeel abonnementhouders werknemers 15%

Parkeertarief/uur zie hieronder

Financieel voordeel ziekenhuis variant I
Direct financieel voordeel bij parkeertarief/uur ¤ 1,50 ¤ 2.300.000

Financieel voordeel ziekenhuis variant II
Direct financieel voordeel bij parkeertarief/uur ¤ 1,35 ¤ 1.500.000 

Financieel voordeel ziekenhuis



Over de partners van 
Medi Carpark Solutions

Internationaal vastgoed-

bedrijf en ontwikkelaar/bou-

wer van vastgoed projecten 

als winkelcentra, industrie-

bouw, ziekenhuizen en 

parkeer garages. Ten Brinke 

Group is actief in verschil-

lende landen in Europa en 

heeft een gemiddelde jaar-

omzet van circa 500 miljoen 

euro. 

Q-Park is één van de groot-

ste Europese parkeer-

dienstverleners met sterke 

marktposities in Nederland, 

Duitsland, België, Groot-

Brittannië, Frankrijk, Ierland, 

Denemarken, Zweden, 

Noorwegen en Finland. 

Q-Park is een erkend kwa-

liteitsleider op het gebied 

van parkeren. Haar portfolio 

omvat zo’n 835.000 parkeer-

plaatsen verdeeld over meer 

dan 6.100 parkeerfaciliteiten 

in eigendom, exploitatie, 

beheer of een combinatie 

daarvan. Q-Park Nederland 

telt 256 parkeerfaciliteiten, 

waaronder 95 P+R terreinen 

en 8 ziekenhuizen.

Beheerder van hoofdzakelijk 

particuliere vastgoedbeleg-

gingsfondsen en heeft sinds 

2001 tientallen fondsen geïni-

tieerd met een volume van 

circa 1 miljard euro. Naast 

Duitse winkelfondsen is het 

bedrijf sinds 2012 actief 

in parkeergaragefondsen, 

waaronder specifiek voor 

ziekenhuizen.

Interesse in een vervolgafspraak?

Q-Park: Fred Wilkes, 0433 295 858 / fred.wilkes@q-park.nl 

Ten Brinke Group: Arjen Pastink, 0314 371 901 / apastink@tenbrinke.com 

Holland Immo Group: Matthieu Dekkers, 0629 552 987 / m.dekkers@hollandimmogroup.nl 


