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SNELLE GROEI ‘Met de nadruk op grote 
steden, heeft digitaal parkeerplatform 
ParkBee in Nederland en Engeland 
inmiddels ruim 300 parkeerlocaties, and 
counting. Via innovatieve integraties met 
parkeerapps en mobiliteitsaanbieders 
als Parkmobile en Yellowbrick biedt 
ParkBee onderbenutte parkeerruimte 
aan. Dankzij deze integraties hebben 
inmiddels miljoenen gebruikers toegang 
tot ons platform. Door auto’s van straat te 
halen maken we steden leefbaarder en 
realiseren we tegelijkertijd een verhoogd 
rendement voor  beleggers, hotels en 

woningcorporaties. Door met ParkBee 
in zee te gaan kunnen parkeerplaatsen 
flexibeler worden ingezet, waardoor deze 
meer opbrengen, zonder dat daar een 
investering tegenover staat. ParkBee komt 
in essentie ‘gratis geld’ brengen, als je het 
mij vraagt.
In navolging van Engeland bereiden we 
de uitrol voor van het ParkBee-platform 
naar West-Europa, te beginnen in België, 
Frankrijk, Duitsland en Ierland. Als 
Portfolio Manager ben ik zelf enerzijds 
bezig met het uitbreiden van het aantal 
internationale parkeerlocaties en 

Wat Was voor jou de grootste 
les uit 2021? 
Flexibiliteit is key! ondanks dat 
thuiswerken haar charme heeft, heb ik 
zelf gemerkt dat het sociale aspect van 
fysiek samenwerken een veel grotere 
positieve impact heeft dan gedacht. 
Zowel op persoonlijk gebied als 
zakelijk vlak. Maar de flexibiliteit is het 
belangrijkst, want iedereen heeft haar 
eigen kantoor/thuis balans.

anderzijds met de coördinatie van onze 
internationale uitrol, een hele leuke en 
variërende rol. ’

LOOPBAAN ‘Na een studie 
Vastgoedmakelaardij en een Master Real 
Estate in Engeland, heb ik vijf jaar met 
veel plezier gewerkt bij Vastned. Ik begon 
daar als businessanalist en was toen ik 
vertrok Investment Director en MT-lid.  
Tijdens mijn sabbatical in 2019 ben ik 
acht maanden lang gaan reizen, door 
Zuidoost Azië, Centraal Azië en Afrika. Of 
ik er tijdens die reis achter kwam wat ik 
als vervolgstap wilde gaan doen? Nee, dat 
is onzin, daar kom je tijdens zo’n reis niet 
achter. Wel wist ik dat ik iets anders wilde 
dan voorheen. En zo kwam ik terecht bij 
ParkBee. Het innovatieve en dynamische 
karakter van ParkBee sprak mij ontzettend 
aan: met één been in het vastgoed en met 
de andere in PropTech. Of ik hier over 
vijf jaar nog werk? Zo ver denk ik niet 
vooruit, ik ben zeker niet iemand die zijn 
loopbaan uitstippelt. Het belangrijkste is 
dat ik me persoonlijk en professioneel blijf 
ontwikkelen.’

CORONACRISIS ‘Ik was zes weken bij 
ParkBee in dienst, toen in maart 2020 de 
eerste lockdown startte en iedereen thuis 
moest gaan werken. De manier waarop 
we dat hebben opgepakt, is iets om trots 
op te zijn: dwars door de crisis heen, is het 
ParkBee-team van dertig naar tachtig man 
gegroeid. Bij die groei past ook een nieuw 
kantoor, dat we dit voorjaar in gebruik 
hebben genomen. Flexibiliteit staat bij 
mij voorop. Sinds alle beperkingen zijn 
opgeheven is mijn vuistregel: twee dagen 
thuis, drie dagen op kantoor. Ook ik ben 
een sociaal dier, dus het is een verademing 
om weer ‘live’ te kunnen samenwerken, 
met ons eigen team maar juist ook met 
andere collega’s.’

PLATFORM ‘ParkBee wordt weleens 
het ‘Airbnb van parkeren’ genoemd, 
maar ons platform werkt toch anders. Zo 

kunnen individuen geen parkeerplekken 
aanbieden. Ook is er geen ParkBee-
app. Voor alles is ParkBee een digitaal 
parkeerplatform voor consumenten die 
een plek zoeken en vastgoedeigenaren die 
parkeerplekken over hebben, die anders 
onbenut zou blijven. Vraag en aanbod 
worden aan elkaar gekoppeld via bestaande 
parkeerapps, boekingsplatformen en onze 
eigen site. Daarnaast is er ParkBee Go, 
dat onder het motto ‘contactloos en snel 
parkeren’ de parkeerautomaat vervangt 
met een QR-code.’ 

DUURZAAMHEID ‘Dat ik voor ParkBee 
heb gekozen, kun je niet los zien 
van de wijze waarop het bedrijf zich 
binnen de vastgoedmarkt positioneert. 
Digitalisatie en duurzaamheid worden 
niet beschouwd als een kostenpost, maar 
vormen een belangrijk onderdeel van 
de bedrijfsvoering. Om het wat platter 
te zeggen: ParkBee maakt gebouwen 
rendabeler en slimmer terwijl we de 
stad leefbaarder maken. Door auto’s 
uit het straatbeeld te halen en daarmee 
ruimte terug te geven aan de stad. 
Daarnaast worden zoekkilometers sterk 
teruggedrongen, met als gevolg een 
lagere CO2-uitstoot. Op de middellange 
termijn hoeven er dankzij ParkBee minder 
parkeergarages te worden gebouwd, wat 
meer ruimte oplevert voor andere functies. 
Woningen bijvoorbeeld. En parken. 
Verder bekijken we op elke locatie wat de 
mogelijkheden zijn voor elektrisch laden en 
het aanbieden van Mobility as a Service.’

 
Zakelijke 
vooruitblik 2022
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022? 
Parkbee is klaar voor  
de volgende stap in  
haar groei. daarom 
zal 2022 voor mij in 
het teken staan van 
Parkbee’s succes in  
West-europa
grootste uitdaging? 
een juiste werk-privé 
balans, met voldoende 
flexibiliteit
Wat staat in elk geval op 
de planning? 
de uitrol van Parkbee 
naar West-europa!
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Meer gestructureerd 
werken voor meer focus

Digitaal en 
voordelig 

parkeren voor 
de consument, 

een verhoogd 
rendement voor 

de belegger en 
voor de stad: meer 

auto’s van straat. 
Dat is ParkBee 

in een notendop. 
Het digitale 

parkeerplatform 
groeit in alle 

opzichten snel. Als 
Portfolio Manager 

groeit Nathanaël 
van Twillert sinds 

begin vorig jaar 
mee.

Persoonlijke 
vooruitblik 2022
Wat ga je anders doen 
dan in 2022? 
gezonder leven
Wat staat absoluut in 
je agenda? 
altijd wel iets sociaals
goed voornemen? 
beter leren 
ontspannen
Waar ga je meer tijd 
en aandacht aan 
schenken? Waaraan 
minder? 
Meer aandacht voor 
genieten en hopelijk 
veel minder aandacht 
voor Corona


