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Vakdag Parkmanagement is een initiatief van en

FACTS & FIGURES

	 Datum: 	 Donderdag 21 mei  2015
	Beurs	open: 	 10.00 uur tot 17.00 uur
 Entree:  Gratis voor abonnees en de deelnemers  
  van CLOK. Anderen betalen € 95,- excl. btw.
 Locatie:  Connexion Point, Amersfoort



10.35-11.00 UUR 

WAAR HEEFT U ÉCHT BEHOEFTE AAN OP HET GEBIED 

VAN PARKMANAGEMENT?

Tijdens deze interactieve workshop gaan we graag met u in gesprek. Aan 
de hand van de activiteiten en events van dit jaar willen we graag naar 
een	activiteitenkalender	in	2016	die	voorziet	in	uw	behoeften.	In	aanloop	
naar de Vakdag Parkmanagement kunt u zichzelf de vraag stellen: Wat 
heb ik nodig om beter te functioneren en mijn doelstellingen te behalen? 
Kom langs bij deze workshop en deel uw antwoord. Aan het einde van 
deze sessie hopen wij 3 handvatten te kunnen formuleren over uw be-
hoeftes	omtrent	parkmanagement	en	deze	na	de	Vakdag	Parkmanage-
ment om te zetten naar concrete activiteiten in 2016.
Door: Herman Idema, lid kernteam PM

11.00-11.30 UUR 

ZEVEN CONCRETE HANDVATTEN EN LEERERVARINGEN 

UIT DE PRAKTIJK

Een verhaal uit de dagelijkse praktijk over het verder uitbouwen van 
parkmanagement.	Cees	is sinds	2	jaren	parkmanager	bij	Parkmanage-
ment	IJmond	op	drie	bedrijventerreinen.	Als	onderdeel	van	de	onderne-
mersvereniging en in samenwerking met het openbaar bestuur is het 
parkmanagement door Cees energiek opgepakt. Wat is van de doelstel-
lingen gerealiseerd? Wat ging goed, welke doelstellingen zijn niet ge-
haald? Waardevolle	praktijkervaringen	die	hij	graag	met	u	wil	delen.
Door: Cees van der Kolk, parkmanager in de IJmond

11.30-12.00 UUR 

HOE MAAKT U UW BEDRIJVENTERREIN INZICHTELIJK?

Hoe kunt u investeringen, werkgelegenheid en innovatie op uw bedrij-
venterreinen bevorderen? Hoe verbetert u het vestigingsklimaat? Hoe 
is de dynamiek op uw bedrijventerrein? En wat kan worden ingezet 
voor beheer en onderhoud?. Hoe kunt u kosten besparen en de samen-
werking tussen ondernemers stimuleren? Op deze en andere vragen 
krijgt u antwoord tijdens deze workshop.
Door: Elba-Rec in samenwerking met Diaz IT

12.00-12.30 UUR 

ZONDER GOED PERSONEEL STAAN BEDRIJVEN STIL

Parkmanagement	 is	bij	uitstek	de	partij	die	de	 leden	van	een bedrij-
venterrein	service	kan	bieden	bij	het verkrijgen	en	behouden	van	goed	
personeel.	Vanuit	een	financieel	economische	redenering:
– Schaarste op de arbeidsmarkt leidt tot omzetverlaging.
– Zonder personeel staat alles stil.
– Slecht werkgeverschap kost u omzet en premieverhoging.
– De toekomst van parkmanagement ligt bij een rol in het HRM-deel 
op bedrijventerreinen.
Door Herman Idema, Directeur Parkmanagement VPB

12.30-13.15 UUR LUNCHPAUZE

13.30-14.00 UUR 

KVO, HOE KUNNEN WE ER SAMEN NOG  

BETER INVULLING AAN GEVEN? (herhaling)

14.00-14.30 UUR 

WAAR HEEFT U ÉCHT BEHOEFTE AAN OP HET GEBIED 

VAN PARKMANAGEMENT? (herhaling)

14.30-15.00 UUR 

ZEVEN CONCRETE HANDVATTEN EN LEERERVARINGEN 

UIT DE PRAKTIJK (herhaling)

15.00-15.30 UUR 

HOE MAAKT U UW BEDRIJVENTERREIN INZICHTELIJK?  

(herhaling)

15.30-16.00 UUR 

ZONDER GOED PERSONEEL STAAN BEDRIJVEN STIL  

(herhaling)

ZAAL 3
10.30-11.00 UUR 

HOE COURANT IS UW PAND: VAN PARKMANAGEMENT 

NAAR ECHT STUREN OP WAARDE

11.10-11.40 UUR 

COMMUNITYDENKEN DOOR CHAINELS

11.50-12.20 UUR WORKSHOP SECURITAS

12.30-13.15 UUR LUNCHPAUZE

13.15-13.45 UUR 

COLLECTIEVE GLASVEZELAANLEG OP JOSINK ES 

14.00-14.30 UUR 

DPL-BT MAAKT DUURZAAMHEID INZICHTELIJK 

14.40-15.00 UUR 

CAMERA’S EN INTELLIGENTE SOFTWARE. 

WAT KUNT U ER MEE?  

15.10-15.40 UUR 

COLLECTIEVE BEVEILIGING, 

HET ECHTE VERHAAL

16.00 UUR 

CENTRALE AFSLUITING

PROGRAMMA
10.00 UUR 

OPENING DOOR HERMAN TIMMERMANS

 
ZAAL 1
10.30-11.00 UUR 

WORKSHOP SECURITAS

Tijdens  de	 interactieve	 workshop	 Smart	 Business	 Parcs	 neemt	 Bert	
den Hartog u mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het 
beveiligen	van	bedrijventerreinen.	Kernthema hierbij	is	informatiege-
stuurde veiligheid, belicht vanuit diverse invalshoeken zoals 3D social 
business	 Community,	 publiek-private	 samenwerking,	 Gebieds	 Infor-
matie Management, etc. Wat zijn de kritische succesfactoren om te 
komen tot een veilig bedrijventerrein?
Door: Bert den Hartog, Securitas

11.10-11.40 UUR

COLLECTIEVE GLASVEZELAANLEG 

OP JOSINK ES

Parkmanagement	Josink	Es	en	NDIX	vertellen	in	deze	workshop	hoe	het	
glasvezelnetwerk	op	bedrijventerrein	Josink	Es	in	Enschede	tot	stand	is	
gekomen.	De	ondernemers	hadden	grote	behoefte	 aan	 snel	 internet,	
terwijl	slechts	een	ADSL-verbinding	beschikbaar	was.	Daarom	heeft	het	
parkmanagement besloten zelf een glasvezelnetwerk aan te leggen en 
te	 koppelen	aan de	digitale	marktplaats	 van	NDIX,	waar	de	onderne-
mers	bij	meer	dan	85	aanbieders	ICT-diensten	kunnen	inkopen.
Door: Jeroen van der Lagemaat en Mark van Mast

11.50-12.20 UUR 

HOE COURANT IS UW PAND: VAN PARKMANAGEMENT 

NAAR ECHT STUREN OP WAARDE

U hoort hoe u de waarde van uw bedrijventerreinen bepaalt, hoe u snel 
en	 effectief	 investeringskansen	 bij	 ondernemers	 en	 eigenaren	 op	 het	
spoor	komt	en	hoe	u	deze	met	succes	kunt aanjagen.	Doel:	een	bedrijven-
terrein	waar	iedereen	een	boterham	aan	verdient.	Nu	en	in de	toekomst.
Door: Evert-Jan de Kort, Stec

12.30 UUR UITREIKING DIPLOMA’S (OP BEURSVLOER)

12.30-13.15 UUR LUNCHPAUZE

13.15-13.45 UUR 

COMMUNITYDENKEN DOOR CHAINELS

Als gebiedsbeheerder, parkmanager of bestuurder van een onderne-
mersvereniging heb je belang bij goede onderlinge communicatie in 
het	gebied. In	deze	workshop	worden	de	mogelijkheden	van	een	online	
community	 besproken.	Het	 communityplatform	 Chainels  heeft	 zich	
reeds	bewezen	in	de	retailwereld	en enkele	bedrijventerreinen	zijn	in-
middels	gevolgd.	Naast	de	ondernemers	participeren	ook	andere	be-
langhebbenden in het gebied, zoals de politie en particuliere beveili-
ging.  In	 de	workshop	wordt	 ingegaan	 op	 de	 huidige	 communicatie- 
problematiek en wordt toegelicht hoe een online community de  
communicatie structureel kan verbeteren.

14.00-14.30 UUR 

COLLECTIEVE BEVEILIGING, HET ECHTE VERHAAL

In	de	beveiligingswereld	 van	begin	 twintigste	 eeuw	bestonden	er	 geen	
surveillanceauto’s, maar waren het de wijksurveillanten die ’s nachts op de 
fiets	hun	rondes	deden.	Tegenwoordig	ziet	collectieve	beveiliging	er	heel	
anders	uit.	In	deze	workshop	worden	traditionele	verwachtingen	en	hui-
dige ontwikkelingen onder de loep genomen én wordt inzicht gegeven in 
de	voordelen	die	collectieve	beveiliging	met	zich	meebrengt. Wilt	u	weten	
hoe u deze beveiligingsdienst in kunt zetten en in stand kunt houden? Kom 
dan	naar	de	Vakdag	Parkmanagement	en	neem	deel	aan	deze workshop!
Door: Cor Aalbregt, General Manager NVD Beveiligingen

14.40-15.00 UUR 

DPL-BT MAAKT DUURZAAMHEID INZICHTELIJK

Bedrijventerreinen verouderen en een opknapbeurt kan een terrein 
weer	toekomstbestendig maken.	Maar	hoe	groot	 is	het	effect	van	een	
dergelijke	kwaliteitsimpuls? Het	computerprogramma	Duurzaamheids-
Profiel	 van	 een	 Bedrijventerrein	 (DPL-BT)	maakt	 de  effecten	 van	 een	
herstructurering	 zichtbaar	 en	 stimuleert	partijen	 verder	 te	gaan.  Jaap	
Kortman,	 directeur	 van	 duurzaamheidsbureau	 IVAM,	 vertelt	 over	 de	
praktische	inzet	van	het	computerprogramma aan	de	hand	van	praktijk-
case	Induma	Oost	in	Helmond.

15.10-15.40 UUR 

CAMERA’S EN INTELLIGENTE SOFTWARE. 

WAT KUNT U ER MEE?  

Beveiliging van een bedrijvenpark met camera’s is niet nieuw. Door de 
snelle	 ontwikkeling	 van	 intelligente	 software	 kunt	 u	 echter	 steeds	
meer	met	uw	camera’s.	In	deze	workshop	krijgt	u	te	zien	hoe	parkma-
nagement een camerasysteem optimaal kan benutten. Hierbij komen 
facetten aan de orde als pro-actieve beveiliging, verkeersveiligheid, 
brandveiligheid, groen- en risicobeheer.
Door: Piet Sleurink, Spyke Security

ZAAL 2
10.10-10.35 UUR 

KVO, HOE KUNNEN WE ER SAMEN 

NOG BETER INVULLING AAN GEVEN?

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van bedrijvenparkmanagement. 
Om invulling te geven aan deze veiligheid is op veel bedrijventerreinen 
het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	(KVO)	ingevoerd.	Voordeel	hiervan	
is	 de	 constructieve	werkwijze	 (inventarisatie,	 analyse,	 plan	 van	 aan-
pak,	evaluatie),	de	betrokkenheid	van	alle	stakeholders	via	het	conve-
nant	en	in	een	aantal	gevallen	een	financieel	voordeel	op	de	verzeke-
ringen.	Door	certificatie	wordt	de	samenwerking	bevestigd,	wat	naar	
externe	 partijen	 (overheden	 en	 verzekeraars)	 de	 inhoud	moet	waar-
borgen. Dat staat als een huis. Toch is er een aantal ontwikkelingen die 
parkmanagers in de gaten moeten houden en waar ze pro-actief op 
moeten	 reageren.	 In	 deze	workshop	willen	we	 deze	 ontwikkelingen	
bespreken en met elkaar lijnen uitzetten voor de lange termijn.
Door: Jankees Klapwijk


