
	 	 	

• een preventiefunctie voor onderhoud,  
• een signaleerfunctie voor problemen,  

	

	

PARKMANAGEMENT 

  

 
Park Management stelt U in staat om de kwaliteit van een locatie af te stemmen op de wensen van de 
betrokken bedrijven en overheden en ook om deze kwaliteit op lange termijn te garanderen door blijvend 
samen te werken aan vernieuwing en verbetering.  

 
 
 
 
 
 
Om de werking van de VZW TTS Ondernemingsclub te professionaliseren heeft de VZW de sleutelrol 
toebedeeld aan een Park Manager. Als veelzijdig persoon en intermediair tussen alle partijen zal de 
parkmanager actief optreden als initiatiefnemer en coördinator van de verschillende aan hem 
toegewezen functies:  
	

	
	

 

De parkmanager levert een dienst aan de bedrijven op het bedrijventerrein. Door de praktische beslom-
meringen uit hun handen te nemen kunnen de bedrijven zich focussen op hun corebusiness. Bovendien 
coördineert de parkmanager de samenaankoop van ondersteunende faciliteiten, waardoor bedrijven 
economische winsten kunnen boeken én de kwaliteit wordt gewaarborgd. 

 

• een coördinatiefunctie voor diensten 
• een informatiefunctie als directe contactpersoon.  

	

Wat is Park Management? 

Wie zijn de actoren en wat zijn functies van de Park Manager? 

Bedrijven	 binnen	 de	
vzw	beslissen	waarna	
de	 Park	Manager	 de	
beslissing	uitvoert.	
	
Geen	 verrassingen,	
geen	 onverwachte	
kosten.	

Parkmanagement	
zorgt	voor:	

• 			Kosten	
• 			Service	
• 			Haalbaarheid	



	 	 	
 

 

Park Management werkt in op meerdere niveaus. Dit kan gaan van de inrichting en de aanwezige 
infrastructuur op een bedrijventerrein tot collectieve samenwerkingsacties. Uit de resultaten op de 
twee voorgaande niveaus volgen eveneens voordelen op individueel niveau. 

 
 
Samengevat biedt Park Management u als bedrijf volgende voordelen: 

• Kostenbesparingen via gezamenlijke inkopen.  
• Één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen mbt het bedrijventerrein. 
• Verhoging van de beeldkwaliteit op het bedrijventerrein door gezamenlijke aanpak. 
• Kennisdeling en gebruik know how parkmanager in uw zoektocht naar duurzame oplossingen. 
• Centraal aansturen van communicatie en organisatie van initiatieven. 
• Transparantie en duidelijke communicatie naar alle actoren. 

 

 
VZW TTS Ondernemingsclub is de bedrijvenvereniging voor alle ondernemers met een bedrijf gelegen 
op de terreinen van bedrijventerrein TTS. Via Park Management willen we het ondernemen op het 
businesspark een extra dimensie geven door de samenwerking sterker, interessanter en voordeliger te 
maken voor u als bedrijf. 
 
VZW TTS Ondernemingsclub zal uw belangen 
behartigen door een collectieve aanpak op het 
bedrijventerrein te stimuleren.  
 
Contactgegevens Park Manager: 
 
Roland Van Gasse 
Park Manager VZW TTS Ondernemingsclub 
0475 92 80 65 
roland@avs1988.be 
 
 
   
  

Wat kan Park Management voor uw bedrijf betekenen? 

VZW TTS Ondernemingsclub 
 

VZW TTS Ondernemingsclub heeft	 in	
Quares		een	onafhankelijke	organisatie	
gevonden	die	op	basis	 van	de	wensen	
en	 noden	 tot	 samenwerking	 op	 De	
Hulst	 een	 pakket	 aan	 diensten	 zal	
uitwerken	 waarbij	 de	 nadruk	 ligt	 op	
kostenbesparing	en	duurzaamheid.		


