
Hype rond parkmanagement
De snelle opmars van parkmanagement
is deels te verklaren uit de ontwikkelin-
gen op het gebied van facilitymanage-
ment of corporate real estate manage-
ment. Huisvesting en facilities worden
in toenemende mate gezien als een
belangrijk productiemiddel. Zo gaan
bedrijven professioneler om met hun
inkoopbeleid en locatiekeuze en zien
we dat bedrijven hun huisvesting en
faciliteiten uitbesteden. Veelal worden
hiervoor strategische allianties aan-
gegaan met externe dienstverleners. In
het verleden hadden facility managers
vooral hun toegevoegde waarde te
danken aan het feit dat zij als enige
beschikten over schaarse kennis en
gekwalificeerde personen voor het
beheer en onderhoud. Kennis en per-
sonen kunnen echter ook geleverd
worden door externe dienstverleners.
Het accent komt te liggen op toegang
tot diensten en voorzieningen in plaats
van het zelf regelen. 

Vele gezichten
Parkmanagement kent vele gezichten.
Het kan verwijzen naar de ruimtelijke
inrichting, het voorzieningenniveau
alsmede de wijze waarop het park
beheerd wordt. ‘Parkmanagement is
volgens het Ministerie van Economische

Zaken een middel om de kwaliteit van
een locatie af te stemmen op de wensen
van betrokkenen en om het bereikte
kwaliteitsniveau ook op lange termijn
vast te houden’. Parkmanagement
waarborgt de kwaliteit van het park.
Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het niet
alleen om groen- en waterpartijen
maar ook om zaken als dichtheid en
functiemenging. Milieukwaliteit wordt
veelal geassocieerd met de term duur-
zaamheid. Het gaat hierbij om het
benutten van zonne-energie, aandacht
voor duurzaam waterbeheer en der-
gelijke. Parkmanagement kan ook ver-
wijzen naar economische kwaliteit.
Door te zorgen voor het meest optimale
cluster van bedrijvigheid en voorzie-
ningen wordt de economische positie
van de regio versterkt. Een vaak gehan-
teerd middel om te komen tot de meest
optimale cluster is een ballotagecom-
missie voor de toelating van bedrijven
op een park. Door gevestigde bedrijven
inspraak te geven in de samenstelling
van het park kan optimaal ingespeeld
worden op hun wensen en eisen. 
Zo kunnen aan nieuwe bedrijven toela-
tingseisen worden gesteld. 

Maatwerk
Een standaard concept voor park-
management bestaat niet. 

Vanwege het belang van specifieke
succes- en faalfactoren is locale kennis
essentieel en zal er een beroep gedaan
moeten worden op kennis die aanwezig
is bij de locale partijen en de (toe-
komstige) gebruikers van het bedrij-
venterrein. De gebruikers zijn belang-
rijk geworden en worden als potentiële
actieve procesdeelnemers die de beste
kenners zijn van hun eigen wensen.
Het gezamenlijk conceptualiseren,
onderhandelen, uitvoeren en evalueren
van parkmanagement (-plannen) zijn
kernvoorwaarden voor succes. Dit ver-
eist dat de gebruikers reeds in de plan-
fase worden betrokken. De gedachte
achter het vroegtijdig betrekken van
de gebruikers is dat het daardoor
mogelijk wordt om oplossingen op
maat te realiseren en om draagvlak en
commitment te verkrijgen. De praktijk
is echter weerbarstiger. Veel gemeen-
ten, ontwikkelaars of parkmanagers
zien zich dan ook geconfronteerd met
de vraag hóe die bedrijven betrokken
kunnen worden en hóe commitment
en draagvlak is te verkrijgen. 

Knelpunten
In twee door ons uitgevoerde casestu-
dies – het Kennispark Enschede en het
BioScience Park Leiden – kwamen de
knelpunten om te komen tot draagvlak
en commitment duidelijk naar voren.
Beide parken mikken op kennisinten-
sieve bedrijvigheid en in beide wordt
parkmanagement overwogen. Op basis
van workshops met locale partijen is
getracht te achterhalen welke beelden
er zijn over parkmanagement en hoe
partijen hun rol in het proces zien.

Tijdens de workshops kwamen knel-
punten aan het licht die te maken
hebben met het betrekken van bedrij-
ven in het proces en knelpunten die
gaan over wat parkmanagement nu
precies is en welke beelden en ver-
wachtingen men erbij heeft. 
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Parkmanagement: 
De mismatch tussen vraag e

Menig ontwikkelaar en gemeente gebruiken de term ‘park-

management’ als PR-middel om bedrijfslocaties aan te bieden. 

In vele handreikingen voor parkmanagement worden generieke

stappenplannen gepresenteerd voor een succesvolle implementatie

hiervan. Er zijn echter vele vormen waardoor de meerwaarde van

parkmanagement voor een belangrijk deel zal afhangen van de

specifieke situatie, de doelgroep, alsmede het draagvlak bij gebrui-

kers. Dit artikel gaat in op de knelpunten waarmee we te maken krij-

gen wanneer we de gebruikers willen betrekken in het planproces.
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Procesmatige knelpunten
Het blijkt moeilijk bedrijven in de
planvormingfase te interesseren voor
parkmanagement. Het was de bedoeling
om met het locale bedrijfsleven te dis-
cussieren, maar het waren met name
adviesbureaus die op de workshop
afkwamen. Het gebrek aan interesse
van het bedrijfsleven is te wijten aan
een aantal redenen. Ten eerste komt
dat doordat de parkmanagement con-
cepten in de planvormingfase veelal
nog vaag en abstract zijn. 

Een tweede oorzaak is het gebrek aan
een echte ‘trigger’ om actief met het
parkmanagementproces mee te doen.
In de planvormingfase ervaren bedrij-
ven nog geen problemen en knelpun-
ten en ook is er vaak geen direct
(financieel) voordeel aan te geven van
de effecten van parkmanagement. Het
voordeel laat zich pas zien wanneer
het bedrijventerrein gerealiseerd is. 

Daarnaast is het verkrijgen van com-
mitment problematisch. Tijdens de

workshops kwam aan de orde dat bij
grote bedrijven die vaak onderdeel zijn
van een groot concern, vaak vaste faci-
litymanagement en vastgoed structu-
ren aanwezig zijn. Vanuit een centraal
punt in het topmanagement worden
facilitymanagement zaken voor alle
separate onderdelen van het concern
geregeld. Afspraken of contracten
laten weinig mogelijkheden over voor
de locale facilitymanagers om zelfstan-
dig zaken te regelen en commitments
aan te gaan. Een tweede probleem dat
commitment bemoeilijkt, is de lange
periode tussen planvorming en uitein-
delijke realisatie. De onzekerheid die
dit met zich meebrengt, is voor veel
bedrijven aanleiding geen investerin-
gen of toezeggingen te doen in de
planvormingfase. Een veelgehoord
argument is dan ook: ‘Als het in de
toekomst slecht gaat met de economie,
hoe financieren we parkmanagement
dan?’ Tot slot is het moeilijk om com-
mitment te krijgen door het bekende
free-rider probleem. 

Inhoudelijke knelpunten
Behalve procesmatige knelpunten zijn
er in de planvormingfase ook knel-
punten die betrekking hebben op
parkmanagement zelf. Het blijkt
moeilijk om te komen tot een geza-
menlijk en eenduidig beeld. Ten eerste
komt dit doordat vaak in de plan- en
conceptfase nog niet duidelijk is hoe
het profiel van het bedrijventerrein er
uit zal gaan zien. In de conceptfase
worden de eerste ideeën daarover vaak
nog gevormd. Zonder een duidelijk
beeld van het bedrijventerrein is het
moeilijk om concepten te ontwikkelen
die daarbij aansluiten. Ten tweede is
het vaak onduidelijk welke bedrijven
zich willen vestigen en wat die toe-
komstige bedrijven uiteindelijk willen.
Je kunt het terrein wel inrichten op de
wensen en behoeften van het huidige
bedrijfsleven, maar het is maar de
vraag in hoeverre dat een goede afspie-
geling is van de wensen en behoeften
van de toekomstige bedrijven. Ten
derde is er nog onvoldoende bekend
over parkmanagement om te kunnen
zeggen welke vormen van park-
management geschikt zijn voor welk
type terrein en ook is weinig bekend
wat het op de lange termijn betekent.
Ook binnen gemeenten zijn nog veel
onduidelijkheden hoe om te gaan met
parkmanagement. Tot slot hebben veel
bedrijven vaak erg verschillende beelden
over parkmanagement, zelfs binnen één
en hetzelfde bedrijf. Het topmanage-
ment heeft vaak heel andere ideeën over
beheer en parkmanagement dan de
facility manager die met de alledaagse
gang van zaken te maken heeft.
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 en aanbod?

De aspecten van parkmanagement volgens Economische Zaken:

Inrichting van private
en openbare ruimten
en kwaliteit van
gebouwen

Vorm Stedenbouwkundige, architectonische en land-
schappelijke vormgeving, duurzaam bouwen,
zorgvuldig ruimtegebruik, profilering en karakte-
risering van het bedrijventerrein

Voorzieningen Diensten en regelin-
gen waar bedrijven en
hun medewerkers
gebruik van kunnen
maken etc.

Bedrijfsgerelateerd: energie-, water-, vervoer-
en afvalmanagement, logistieke optimalisatie,
terrein- en pandbeveiliging, vergaderfaciliteiten,
horeca...
Personeelsgerelateerd: sport, horeca, kinder-
opvang, arbodienst, arbeidspools, winkels…

Beheer Onderhoud van pri-
vate en openbare
ruimten en gebouwen;
beheer in enge zin

Onderhoud en schoonmaken van groenvoor-
zieningen, wegen, straatmeubilair, verlichting…

Kwaliteitsaspect Omschrijving Aanknopingspunten 

Robin de Graaf, Universiteit vanTwenteGeert Dewulf, Universiteit vanTwente
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• Kinderopvang. Het parkmanage-
ment heeft de behoefte naar kinder-
opvang onderzocht. Aangetoond is dat
kinderopvang rendabel kan plaatsvin-
den op het Forepark. Kinderopvang
realiseren staat op de agenda maar
heeft lange adem nodig.
• Communicatie. De overheid is voor
onze ondernemers snel bereikbaar via
onze parkmanager en vice versa. Via
‘de Forepost’ (3 keer per jaar) en
diverse nieuwsbrieven wordt een ieder
op de hoogte gehouden van de ont-
wikkelingen op ons Forepark. 
• Inkoopcontracten. Parkmanagement
heeft acht raamovereenkomsten afge-
sloten op het gebied van kantoorarti-
kelen, energie, telefonie, schoonmaak,
catering, autolease- en verhuur, glad-
heidbestrijding en verzekeringen. Deze
contracten zijn zeer interessant voor
het MKB bedrijf. Veelal hebben deze
ondernemers geen eigen inkoopafde-
ling. De prijzen worden steeds scher-
per daar (middel)grote ondernemers
het parkmanagement informeren dat
‘hun leveranciers’ nog goedkoper zijn.
• Informatie. Door het houden van
diverse lunchbijeenkomsten is infor-
matie gebracht over wijziging
belastingstelsel, de euro, arbeidsvoor-
waarden, de komst van het ADO Den
Haag stadion, en raamcontracten
• Organisatie. Een onderschatte acti-
viteit! Ledenvergaderingen, lunchbij-
eenkomsten, overleg met B&W etc
moeten allemaal georganiseerd en
genotuleerd worden. 

Organisatie van en controle 
op parkmanagement
Uit bovenstaande opsomming moge
blijken dat al deze activiteiten niet in
1 persoon te verenigen zijn. Daartoe is
het functiegebied veel te divers. Eén

jaar na de start van parkmanagement
hebben de partners besloten om park-
management uit te besteden aan een
deskundige organisatie, ARCADIS.
Gezien de toenemende financiële,
commerciële en juridische belangen
van alle commerciële partners en
gemeente Den Haag is de parkmana-
gementorganisatie georganiseerd in de
Stichting Facility Point Forepark.
Deze stichting heeft twee directeuren,
namelijk de voorzitter van de VBF en
de parkmanager (ARCADIS).
Daarnaast functioneert een ‘Raad van
Toezicht’ waarin de commerciële part-
ners, de VBF en het MKB zitting heb-
ben. Vier keer per jaar wordt door de
Stichting verantwoording afgelegd aan
deze Raad van Toezicht en wordt daar-
bij het beleid en strategie voor de
komende periode besproken.
Financiële verantwoording wordt afge-
legd in een door Ernst & Young opge-
stelde jaarrekening.

Nut en noodzaak; 
leermomenten
De belangrijkste leermomenten over
de afgelopen drie jaar zijn de volgende:
• Business to Business.
Parkmanagement zorgt voor binding
tussen ondernemers. Op de ledenver-
gaderingen en lunchbijeenkomsten
ontstaan veel zakelijke transacties.
• Lange adem. We zien dat onderne-
mers niet snel overstappen naar de
leveranciers die een raamcontract met
parkmanagement hebben afgesloten.
Veel informatie is nodig omtrent kwa-
liteit van leverancier, product, prijs en
procedures. 
• Uitbesteding. Ofschoon op het
Forepark nog maar EEN beperkte
vorm van parkmanagement (het is
meer facility management) wordt uit-

geoefend, blijkt nu al dat al deze taken
niet te verenigen zijn in één natuurlijk
persoon. 
• Interesse. We zien duidelijk interesse
bij andere Haagse bedrijventerreinen
om een soortgelijk parkmanagement
in te voeren, dan wel om zich aan te
sluiten bij het Forepark.
• Niets gaat vanzelf, parkmanagement
= mensenwerk. De parkmanager moet
blijven initiëren, opvolgen en beheer-
sen. Of het nu om kopij voor de
Forepost gaat, het verkrijgen van het
Keurmerk Veilig ondernemen of het
organiseren van themabijeenkomsten;
er moet altijd veel gebeld en gemaild
en overlegd worden. Parkmanagement
is (dus) gewoon een bedrijf!

Toekomst
Meerdere omringende bedrijventerrei-
nen hebben inmiddels interesse
getoond in parkmanagement bij de
Stichting Facility Point Forepark.
Uitbreiding van de dienstverlening
naar andere bedrijventerreinen is dan
ook in volle gang.

De raamcontracten zullen uitgebreid
worden met de zogenaamde ‘facilities’
als schoonmaak, catering, drukwerk,
onderhoud en bewaking. Een logische
en natuurlijke weg is dat ondernemers
aan het parkmanagement zullen ver-
zoeken om verantwoording te nemen
voor hun gebouw en terrein. In plaats
van gebruik te maken van raamcon-
tracten, waarbij de ondernemer zelf
klant is van de raamcontractor, zal de
ondernemer het facility management
uitbesteden. De parkmanager wordt
dan klant van de raamcontractor. 

Drs. K.F.J. Soeters
Voorzitter Vereniging Beheer Forepark
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Conclusie
Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat
het moeilijk is om parkmanagement al
in de planvormingfase integraal mee te
nemen. Er zijn geen vastomlijnde pro-
cedures voor het introduceren en con-
ceptualiseren van parkmanagement.
Handreikingen zijn vaak van algemene
aard en houden niet voldoende reke-
ning met specifieke problemen, knel-
punten en behoeften van de locale

situatie. Daarom is het van belang om
locale partijen te betrekken in het pro-
ces. Echter, er zijn vele knelpunten bij
het betrekken van bedrijven in het
proces, het verkrijgen van draagvlak
en uiteindelijk het verkrijgen van
commitment. Om die op te lossen is
meer inzicht nodig in de specifieke
succes en faalfactoren voor oplossin-
gen op maat. Daarnaast is de rol van
de bedrijven/gebruikers bij de ontwik-
keling en invoering van parkmanage-

ment van groot belang voor het succes
ervan. 

De vorm en inhoud van parkmanage-
ment zal afhangen van een groot aan-
tal kenmerken: de mate van diversiteit
aan bedrijvigheid, de grootte van de
bedrijven, de huur/eigendom situatie,
de dynamiek van de bedrijven en der-
gelijke. 

Geert Dewulf en Robin de Graaf
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