Parkius neemt Redora over
Bundeling leidt tot next level digitaal toezicht en handhaving
Amsterdam, 3 maart 2020 – Parkius, grondlegger van digitaal parkeerbeheer, neemt Redora over,
innovatieve softwareontwikkelaar voor digitale toezicht en handhaving. Met deze bundeling van krachten is
er nu een gebruikersvriendelijk platform, Redline, dat geschikt is voor toezicht en handhaving op brede
schaal voor elke gemeente. Denk aan parkeerbeheer, (zwerf)afval of naleven van de Horecawet. Ook
landelijk opererende instanties als Rijkswaterstaat en de NS werken er mee.
Parkius voorziet een snelle groei, zowel nationaal als internationaal. Op dit moment werken zo’n veertig
gemeenten met Redline waaronder de gemeenten Amsterdam, Antwerpen en Rijswijk. 2020 staat in het teken
van groei in Nederland. Vanaf volgend jaar breidt Parkius verder uit naar het buitenland. De organisaties,
inclusief het management, van Parkius en Redora worden samengevoegd.
Flexibel modulair platform
“Toezicht en handhaving is een ordelijk en repeterend proces met vaste elementen”, vertelt Redora CEO Paul
van der Weijde. “Het platform combineert bovendien informatie uit verschillende interne en externe
gegevensbronnen en geeft zo real time informatie waarnaar op dat moment gehandeld kan worden. Denk aan
de Rijksdienst voor het wegverkeer, digitale parkeerapps, de basisadministratie van de gemeente, etc. Van der
Weijde: “Zo kan de BOA beslissen een wielklem aan te brengen als het systeem vertelt dat dit de vijfde
parkeerboete is van deze automobilist in een bepaalde periode. Of het even houden bij een waarschuwing als
blijkt uit eerdere situaties dat de betreffende treinreiziger snel agressief wordt en het daarom verstandig is eerst
de hulp in te roepen van de politie.”
Vormgeven van smart cities
“Deze overname betekent een krachtig samengaan van het beste product met sterke managementrapportage,
sales- implementatie- en supportorganisatie. Een ware professionaliseringslag voor de branche”, zegt van Wijck
Jurriaanse . “Handhaving en toezicht is mede bedoeld om de leefbaarheid van steden en plaatsen te vergroten.
Hoe verbeter je de mobiliteit in je gemeente? Burgerparticipatie kan pro-actiever worden opgevolgd, omdat
meldingen vanuit de inwoners en buurten eenvoudig digitaal kan plaatsvinden, wat de betrokkenheid vergroot.
Smart cities krijgen zo vorm en worden steeds verder ingevuld.”

Stabiel platform met de modernste technologie
Redline is een standaard product. “Gebundelde kennis van twaalf jaar dat zich vertaalt in een stabiel platform
met beproefde software. De modernste technologie, eenvoudig te implementeren en te gebruiken en met een
gebruikersvriendelijke interface voor de BOA of andere toezichthouder die buiten aan het werk is. Het is een
standaardproduct en toch precies op maat. Precies op maat voor de vraag van elke gemeente of instantie als
Staatbosbeheer, de Voedsel- en Warenautoriteit of openbaar vervoer bedrijven. De gemeente of instantie
bepaalt namelijk zelf welke modules het op zijn platform nodig heeft: vuurwerkvrije zones, digitaal parkeren,
toezicht op afvalscheiding, etc. Alles, een combinatie ervan of één van deze elementen? De klant bepaalt waar
het gebruik van wenst te maken.
Jaarcontracten en tenders
Het implementeren van een digitaal toezicht en handhavingsplatform lijkt een ingewikkeld proces als je daar
geen ervaring mee hebt. Voor Parkius is het dat niet. Binnen zes weken is Redline geïmplementeerd bij een
gemeente en werkend gemaakt met de interne en externe informatiebronnen.
Normaal gesproken verlopen dergelijke trajecten langs de weg van tenders en meerjarige verbintenissen. “Wij
stappen in dergelijke meerjarige trajecten, maar werken ook met jaarcontracten”, zegt van Wijck Jurriaanse.
“Dan gaan we het telkens met elkaar aan voor die overzichtelijke periode. En zullen elke dag van het jaar de
beste versie van onszelf laten zien om ervoor te zorgen dat we aan het einde van het jaar opnieuw met elkaar
verder willen.”

