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Voorwoord  
Voor u ligt het onderzoeksrapport dat geschreven is voor Solaris Parkmanagement. Zij hebben voor 
twee bedrijvenparken een nieuw concept toegepast, namelijk een deelplatform. Hierbij kan men 
denken aan een soort marktplaats voor bedrijven onderling.  
 
In dit rapport zult u lezen over de verschillende struikelblokken en kansen die een dergelijk 
deelplatform met zich meebrengt. Ook zullen wij ingaan op de behoeften van de ondernemers die 
meedoen aan de pilot van dit platform.  
 
Wij hebben bij dit onderzoek enorm veel hulp en ondersteuning gekregen van verschillende 
personen, die willen wij hier daarom hartelijk bedanken.  
 
Allereerst willen wij François van Son en Christel Tax-Gloudemans van Solaris bedanken voor het 
introductie gesprek en prettige samenwerking. In het bijzonder willen wij Frenky van Gool van 
Solaris bedanken. Zij was onze contactpersoon en heeft ons verschillende keren voorzien van 
feedback en handige informatie.  
 
Ten tweede willen wij Han van Son en Jun Swagemakers bedanken voor het begeleiden van dit 
onderzoek vanuit Avans.  
 
Als laatste danken wij ook Laury Zwart van FLOOW2 voor de input die zij door middel van een 
interview heeft gegeven. Zij heeft ons verteld over de deelplatformen die FLOOW2 heeft opgezet 
bij andere bedrijven, en heeft ons laten zien wat daar de grote struikelblokken waren.  
 
Wij wensen u veel leesplezier toe!  
	  



 
	

	

Samenvatting 
Sinds januari 2018 heeft Solaris twee pilots lopen voor het deelplatform Parksharing. Parksharing is 
een platform waar ondernemers op bedrijvenparken verschillende assets kunnen uitlenen of 
verhuren. Uit een gesprek met Solaris blijkt dat de pilots nog te weinig draagvlak heeft en te 
weinig ondernemers er gebruik van maken. Het doel van het onderzoek is om Solaris te voorzien 
van inzichten in de oorzaken van het passief of geen gebruik van het platform en het geven van 
oplossingsrichtingen.  

Om het onderzoek te koppelen aan bestaande theorieën zijn er succes- en faalfactoren onderzocht 
van de deeleconomie. Zo heeft Martijn Arets 5 succesfactoren van online platforms zoals Uber en 
Airbnb. Martijn Arets noemt onder anderen dat men met dergelijke platformen niet moet 
controleren maar moet faciliteren. Daarnaast benadrukt hij dat de focus moet liggen op het creëren 
van gemak. Net als Martijn Arets heeft Waij 8 succesfactoren van een platform in de deeleconomie. 
Volgens Waij is reputatie heel belangrijk en moet men klanten zien als partners. Hij benadrukt ook 
de essentie van de feedbackloop om zo een platform continue te verbeteren.  

De deeleconomie kent ook een aantal faalfactoren. De match tussen vraag en aanbod is éen van de 
grootste faalfactoren van een platform in de deeleconomie. Daarnaast is de potentie van de 
deeleconomie onduidelijk. Niemand weet hoeveel de markt waard is en wat men er mee kan 
verdienen. Als laatste faalfactor is er het gebrek aan wet- en regelgeving.  

In dit onderzoek is er zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Omdat het om veel 
bedrijven gaat is er bewust niet gekozen voor het houden van interviews voor het kwantitatieve 
deel. Er is gebruik gemaakt van een enquête die door verschillende personen gecontroleerd is. Zo 
is er een betrouwbare enquête opgesteld. Voor het kwalitatieve onderzoek is er een interview 
gehouden met Laury Zwart van Floow2. Door dit interview bevat het onderzoek ook een stukje 
benchmarking. 

Er wordt door middel van de response op de enquête en de deskresearch antwoord gegeven op de 
deelvragen. Bij de deelvraag; “Hoe hebben andere soortgelijke platforms het in het verleden 
gedaan en wat waren hier de succesfactoren?”  is alleen gebruik gemaakt van de theorie van 
Martijn Arets en Waij. De uitdagingen van deelplatforms komen voort uit een deel deskresearch en 
fieldresearch. Het interview met Laury Zwart wordt geciteerd om duidelijk te maken welke 
uitdagingen andere bedrijven hadden met het platform. Laury benadrukt de communicatie en het 
creëren van vraag en aanbod.  

De open vragen in de enquête zijn gebruikt om de behoefte van de ondernemers weer te geven. 
Huidige gebruikers doen vooral mee voor duurzaamheid, contacten leggen en samenwerking met 
andere bedrijven. Toekomstige gebruikers willen vooral meedoen met het platform om kosten te 
besparen. Daarnaast geeft ook 80% aan het platform te willen gebruiken. De belangrijkste reden 
dat zij nog niet mee doen is omdat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over het platform.  

De conclusie is dat bedrijven te weinig of niet geïnformeerd zijn over het platform. Uit het interview 
met Laury Zwart blijkt dat het erg belangrijk is bij wie een mail aankomt bij een bedrijf. Ook al 
komt de informatie wel bij de juiste persoon terecht, is het altijd maar de vraag of de persoon 
andere medewerkers van het platform op de hoogte stelt en hen motiveert het platform te 
gebruiken.  

De oplossingsmogelijkheden liggen op 3 punten. Allereerst, zoals eerder duidelijk gemaakt, de 
communicatie. Zowel de manier van communicatie van de informatie over het platform als de 
persoon bij wie die informatie terecht komt is belangrijk. Als tweede het duidelijk maken van het 
voordeel van het platform. Bedrijven willen weten hoeveel zij kunnen verdienen/besparen. Floow2 
heeft hier een klein begin aan gemaakt. Als laatste het creëren van vraag en aanbod. Op dit 
moment wordt er nauwelijks iets aangeboden/gevraagd op het platform omdat er weinig 
gebruikers zijn. Dit kan men oplossen door bedrijventerreinen te koppelen, toegang tot het 
platform voor iedereen in het bedrijf en te focussen op het gebruiksgemak.    

			

	  



 
	

	

Inhoud 
1 Inleiding ......................................................................................................................... 5	

1.1 Algemene Informatie .................................................................................................. 5	
2	 Probleemanalyse ......................................................................................................... 6	

2.1 Aanleiding ................................................................................................................ 6	
2.2 Probleemstelling ........................................................................................................ 6	
2.3 Doelstelling ............................................................................................................... 6	
2.4 Hoofdvraag ............................................................................................................... 6	
2.5 Deelvragen ............................................................................................................... 6	
2.6 Randvoorwaarden ...................................................................................................... 6	

3	 Theoretisch kader ........................................................................................................ 7	
3.1 Succesfactoren .......................................................................................................... 7	
3.2 Faalfactoren van de deeleconomie ............................................................................... 9	

4	 Onderzoeksmethoden ................................................................................................. 10	
4.1 Soort onderzoek ...................................................................................................... 10	
4.2 Onderzoeksinstrumenten .......................................................................................... 10	
4.3 Validiteit ................................................................................................................. 10	
4.4 Betrouwbaarheid ..................................................................................................... 10	
4.5 Enquête ................................................................................................................. 11	
4.6 Benchmarking ......................................................................................................... 11	

5	 Resultaten onderzoek ................................................................................................. 12	
5.1	 Succesfactoren vergelijkbare platforms .................................................................. 12	
5.2	 Uitdagingen deelplatforms .................................................................................... 13	
5.3	 Voor- en nadelen deelplatform voor deelnemende bedrijven ..................................... 15	
5.4	 Behoeften ondernemers ....................................................................................... 17	

6	 Conclusie .................................................................................................................. 18	
7	 Oplossingsrichtingen .................................................................................................. 19	

7.1 Communicatie ......................................................................................................... 19	
7.2 Voordeel duidelijk maken .......................................................................................... 19	
7.3 Creëren van vraag en aanbod .................................................................................... 20	

8	 Discussie .................................................................................................................. 21	
Bijlage 1 Transcriptie interview FLOOW2 .............................................................................. 23	
Bijlage 2 Enquête resultaten .............................................................................................. 31	



 
	

	 5	

1 Inleiding 
 

1.1 Algemene Informatie 
 
Solaris Parkmanagement 
Solaris Parkmanagement B.V. is opgericht in 2010 en draagt de zorg voor de uitvoering van 
Parkmanagement op 30 verschillende bedrijvenparken. Met hun expertise over het opzetten van 
parkmanagementmodellen tot het daadwerkelijk uitvoeren van het operationele parkmanagement 
zorgt ervoor dat Solaris een onmisbare schakel is in de samenwerking tussen gemeente en 
bedrijfsleven op het niveau van bedrijvenparken.  
 
Het doel van Solaris Parkmanagement luidt als volgt: 
 
“Met een gezamenlijke inzet, de kwaliteit van het bedrijvenpark te verbeteren en te borgen zodat 
een duurzame, representatieve en veilige werkomgeving ontstaat waarin het aanwezige vastgoed 
haar waarde behoudt en er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat.” - (Solaris 
Parkmanagement B.V., 2017) 
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2 Probleemanalyse 
 

2.1 Aanleiding 
Solaris heeft sinds januari en maart 2018 twee pilots lopen voor het deelplatform Solaris 
Parksharing. Dit platform is bedoeld voor ondernemers op de deelnemende bedrijvenparken in 
Waalwijk en Tilburg. Zij kunnen hierop verschillende assets aan elkaar uitlenen of verhuren. Hierbij 
kan men denken aan heftrucks, hoogwerkers of ander gereedschap. Maar bijvoorbeeld ook aan 
kantoorruimte, parkeerplaatsen en personeel.  
 
Ondanks dat de pilot al bijna een jaar loopt, wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt door de 
ondernemers. Solaris wil graag weten waardoor dit komt en wat zij hieraan kunnen doen, dat is 
dus ook de aanleiding van dit onderzoek.  
 

2.2 Probleemstelling 
Al drie kwart jaar draait er een pilot op twee verschillende bedrijfsparken van Solaris. Naar 
aanleiding van deze pilot wil Solaris het volgende te weten komen: Hoe krijgt het platform 
Parksharing meer draagvlak en wat zorgt dat ondernemers hier actief mee aan de slag gaan? 
 

2.3 Doelstelling 
Solaris Parkmanagement B.V. voorzien van inzichten in de oorzaken van het passief of geen 
gebruik van het platform Parksharing en het geven van oplossingsrichtingen. 
 

2.4 Hoofdvraag 
Wat zijn de oorzaken waardoor ondernemers binnen de pilot passief of geen gebruik maken van 
het platform Parksharing?  
 

2.5 Deelvragen 
1. Hoe hebben andere soortgelijke platforms het in het verleden gedaan en wat waren hier de 

succesfactoren?  
2. Wat zijn de uitdagingen op het gebied van deelplatforms?  
3. Wat zijn de voor- en nadelen van een deelplatform voor de deelnemende bedrijven?  
4. Waar liggen de behoeften van de ondernemers die deelnemen aan de pilot?  

 

2.6 Randvoorwaarden 
Er zijn door Solaris twee randvoorwaarden gesteld aan het advies. Ten eerste dat het platform niet 
gedeeld mag worden met bedrijven buiten de parken die onder het beheer van Solaris vallen. Ten 
tweede dat het platform niet gebruikt mag worden als reclamemiddel. Bedrijven mogen dus niet 
hun eigen producten op Parksharing aanbieden.  
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3 Theoretisch kader 
 
3.1 Succesfactoren 
5 succesfactoren van online platforms zoals Uber en Airbnb (Martijn Arets, 2018)	

Faciliteren niet controleren 
Centralisatie van mensen en middelen stond centraal tijdens industriele revolutie voor een 
maximale efficiëntie. Of zoals Henry Ford het beschrijft: ‘Any customer can have a car painted any 
colour that he wants, so long as its black’. 
  
Gebrek aan flexibiliteit waardoor het aanpassen van het proces erg traag verliep en gepaard ging 
met veel investeren. Dit was een keerzijde van de centralisatie, maar als er wordt gekeken naar 
een platform zoals Airnbnb zijn er geheel andere dingen zichtbaar. Zij investeren niet maar 
brengen vraag en aanbod samen door eigenaren van bestaand vastgoed te koppelen aan mensen 
die hier behoefte aan hebben door middel van verhuur. Het platform opereert als tussenpersoon 
zonder intensief gebruik te maken van kapitaal waardoor de klantenkring toch enorm kan groeien. 
  
Voor een online platform zijn er vragers en aanbieders nodig en daarvoor is een juiste balans 
tussen de twee partijen gewenst bij het opzetten van een platform. Een platform zoals Uber speelt 
hier slim op in. Het regelt de inzet van chauffeurs door gebruik te maken van dynamische tarieven. 
Dus wordt de vraag hoger dan het aanbod dan gaat de prijs omhoog dit resulteert in een afname 
van de vraag waardoor er weer een balans ontstaat tussen de 2 factoren. 
 
Het innovatieproces op zijn kop 
Online platforms draaien het innovatieproces om dit wordt ook wel ‘reverse technology assesment’ 
genoemd volgens Koen Frenken professor in de innovatiestudies. Een innovatie begint met 
wetenschappelijk onderzoek waarna de publieke discussie, politieke regulering en dan pas de 
innovatie plaatsvindt. 
  
De deeleconomie draait het helemaal om. Zij beginnen met de innovatie, normatieve discussie en 
daarna pas het wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor overtreden de platformen tegen willens en 
wetens de wet- en regelgeving. Uber creëerde eerst een tevreden markt waardoor het lastiger 
werd om de dienst te verbieden. 
 
Maak optimaal gebruik van de nieuwste technologie 
Delen is niet nieuw voor de mens, maar tegenwoordig kunnen veel van deze activiteiten via 
platforms worden geregeld. Het is drempelverlagend, transactiekosten nemen af en via bepaalde 
factoren neemt het vertrouwen toe en dankzij het gemak wordt er steeds vaker gebruik van 
gemaakt. 
 
Tegenwoordig heb je in 3 klikken een taxi. Uber maakt gebruik van het feit dat iedereen een 
telefoon bezit wat het mogelijk maakt om alle handelingen in proces te automatiseren. Via een 
reputatiesysteem van Uber filteren ze zo alle asociale klanten en chauffeurs eruit waardoor het 
gebruik ervan betrouwbaarder wordt. 
  
Extreme focus op het creëren van gemak 
Een van de belangrijkste punten in de ontwikkeling van online platforms is het creëren van gemak 
voor beide partijen. Processen worden vereenvoudigd en steeds meer diensten worden 
geïntegreerd met bestaande apps. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een Uber te bestellen via 
Google Maps en heeft ook de KLM de Uber koppeling gemaakt in haar website. 
  
De volgende stap die gemaakt gaat worden is het kijken naar de toekomst. Zoals het koppelen van 
Uber met je agenda waardoor jouw dagelijkse ritme geregistreerd kan worden. Binnen deze 
ontwikkeling is privacy een ‘hot item’. Want in hoeverre kun je jouw data toevertrouwen aan een 
commerciële partij? 
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Denk in categorieën, niet in niches  
Uber is geen taxibedrijf maar een logistiek platform en Airbnb is geen accommodatieverhuurder, 
maar aanbieder van “unieke lokale ervaringen”. Uber wordt gezien als taxibedrijf maar is inmiddels 
ook begonnen met het bezorgen van eten en het ontwikkelen van zelfrijdende (vracht)wagens. 
Airbnb omvat de hele reiservaring en niet alleen de verhuur van accommodaties, het platform biedt 
ook rondleidingen aan. Via deze weg spelen de online platformen in op de kans om een 
totaaloplossing binnen een categorie te worden waardoor er minder ruimte voor de concurrentie 
overblijft. 
 
8 Succesfactoren van een platform in de deeleconomie (Waij, 2014) 
Delen, het neemt steeds grotere vormen aan. Waar mensen vijf jaar geleden geen auto van een 
vreemde zouden lenen, verhuren zij nu zelfs hun bed aan wildvreemden. De behoefte van het 
delen is gegroeid en bedrijven spelen slim in op deze trend. Maar wanneer je een deelplatform 
start moet deze aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen: 
  
Reputatie is alles 
Reputatie binnen een deelplatform is van groot belang. Het faciliteren van deze reputatie van zowel 
de aanbieder als gebruiker is waar platformen veel geld insteken. Door middel van de 4R’s van 
reputatie: Ranking, Rating, Recommendations en Reviews besteden de platformen hier aandacht 
aan. Via Ratings kun je waarde toekennen aan een persoon of organisatie. Ranking laat de beste 
aan bieder naar voren komen. Recommendations laat de aanbeveling zien van de vraag of aanbod 
kant. Met review deel je je ervaring die je hebt gehad met een product of persoon. 
  
Verzekeren is de basis 
In het beginsel vertrouwen mensen elkaar niet. Dus hoe voorkom je dat een huurder van jouw 
auto ermee vandoor gaat naar een Oostblokland? Het faciliteren in vertrouwen is daarom belangrijk 
en meerdere platformen zoals Airbnb en SnappCar hebben de juiste verzekeringen geregeld. 
  
Vertrouwen in het platform 
Excellente klantenservice is van belang om vertrouwen te creëren bij de gebruikers van het 
platform. Bij problemen willen beide partijen ‘verhaal halen’ en goed worden geholpen. Het 
inrichten van processen en customer service goed laten verlopen is van groot belang. 
  
Klanten zijn partners 
Klanten zijn doelwitten om iets aan te verkopen en worden gebombardeerd met zaken die ze niet 
direct nodig hebben. Er zijn ervaring met bedrijven waarbij na het afnemen van een product ze niet 
willen toegeven aan het verlenen van service. In de deeleconomie faciliteert het platform de vraag 
en aanbod. Hierdoor zijn klanten een kritische bedrijfsfactor geworden. Hiermee wordt bedoeld dat 
ze net zo belangrijk zijn voor de klanttevredenheid als voor het bedrijf zelf. Dit creëert een andere 
mentaliteit bij bedrijven waardoor ze attent en snel responderen op feedback en afhankelijk zijn 
van beide kanten. 
  
Organiseer de feedback loop 
Feedback wordt gegenereerd vanuit de 4R’s waarop snel geanticipeerd moet worden. Airbnb heeft 
bijvoorbeeld veel mensen uit het systeem gegooid vanwege slecht gedrag. Een feedback loop is 
nodig om direct te kunnen handelen en communiceren aan de community. De feedback loop zorgt 
voor een beter relatie met de klant door daadwerkelijk iets te doen met de feedback. 
  
Technologie moet een kerncompetentie zijn. 
Een fysieke goederenstroom wordt niet via online platformen gefaciliteerd juist de toegang tot de 
vraag en aanbod hiervan is belangrijk. Elk platform draait dan ook op de technologie die goed moet 
werken. Investering in Userinterface, database en infrastructuur zijn belangrijk voor een deel van 
de klantentevredenheid.  
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Implementeer een Agile werkmethode 
Veranderende behoefte, concurrentie, nieuwe technologieën en een goed geïmplementeerde 
feedback loop moet allemaal rekening mee gehouden worden evenals de verandering wetgeving. 
De overheid maakt geen snelle beslissingen maar hun antwoordt op de deeleconomie komt zeker 
en daar moet rekening mee gehouden worden. 
  
Communicatie als kerncompetentie 
Communicatie is essentieel als online deelplatform. Alle platforms in de deeleconomie hebben en 
goed lopende pr-machine en zijn zeer responsief op vragen. Blogs en andere sociale media zijn 
moet rekening mee gehouden worden en zijn belangrijke onderdelen in de communicatie.  
 

3.2 Faalfactoren van de deeleconomie 
Ondanks de vele positieve gevolgen van de deeleconomie zijn er helaas ook een aantal punten 
waar men tegen aan kan lopen. Veel mensen vinden dat de deeleconomie een hype is die 
overwaait. Hieronder een aantal redenen waarom men dat denkt 
 
Match tussen vraag en aanbod 
Allereerst moet er een match zijn tussen vraag en aanbod. Bedrijven moeten gemotiveerd worden 
om bijvoorbeeld een vervoersmiddel te verhuren. Vervolgens moet er een ander bedrijf zijn die dat 
vervoersmiddel nodig heeft en daarvan gebruik wil maken. Hier heeft men vaak te maken met 
twee verschillende doelgroepen. De jongere generatie heeft steeds minder behoefte aan bezit, 
terwijl de oudere generatie dat juist fijn vindt. Dit conflict zorgt voor minder vraag/aanbod 
waardoor de belangstelling voor een deelplatform laag blijft. Er moet vaak één voor één met 
bedrijven gecommuniceerd worden om belangstelling te creëren. (mt, 2015) 
 
Potentie van dergelijke platformen is onduidelijk 
Daarnaast is de potentie in dergelijke platformen onduidelijk. Bedrijven weten niet hoeveel geld ze 
eraan kunnen verdienen of besparen. Volgens Forbes is de totale omzet van de deeleconomie 3,5 
miljard dollar met een groei van 25%. Volgens Rachel Botsman is de markt 26 miljard dollar waard 
en volgens andere weer 110 miljard dollar. Niemand weet dus hoeveel er te verdienen valt. Wil 
men uit rekenen wat een bedrijf eraan kan verdienen? Dan moet dat per bedrijf apart berekend 
worden want niet elk bedrijf heeft natuurlijk hetzelfde verdienmodel. (mt, 2015) 
 
Wet- en regelgeving van de deeleconomie 
Dergelijke platformen houden geen rekening met wet- en regelgeving. Er is veel kritiek geweest op 
bijvoorbeeld Airnbn. Het platform stimuleert huiseigenaren om hun woning op de site aan te bieden 
voor mensen die een verblijf zoeken. Dit deden de eigenaren zonder toestemming van hun 
Vereniging van Eigenaren. Daarnaast wordt er niet altijd toeristenbelasting geïnd/betaald ondanks 
de pogingen van Airbnb om dit wel te stimuleren. De conclusie hier is dat men met deelplatformen 
zich moet houden aan de wet- en regelgeving en erop gewezen moet worden. (Trouw, 2018) 
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4 Onderzoeksmethoden 
 

4.1 Soort onderzoek 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Kwalitatief 
onderzoek is uitgevoerd in de vorm van literatuuronderzoek en een interview met een 
medewerkster van FLOOW2, het bedrijf achter de IT-aspecten van het platform.  
 
Kwantitatief onderzoek is gebruikt door middel van een enquête, deze is gebruikt om input te 
verzamelen van de ondernemers die deelnemen aan de pilot van het platform.  
 

4.2 Onderzoeksinstrumenten 
Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête, opgesteld in 
het programma Google Forms. Met deze enquête is input van ondernemers die deelnemen aan de 
pilot verzameld.  
 
Er is bewust gekozen voor het gebruik van een enquête tegenover interviews. De reden hiervoor is 
dat het aantal bedrijven dat ingeschreven is bij de pilot dusdanig groot is, dat er in de beschikbare 
tijd niet genoeg interviews afgenomen konden worden om betrouwbare input te kunnen 
verzamelen. Hiernaast opereren de bedrijven ook binnen allerlei verschillende branches en hebben 
zij sterk uiteenlopende aantallen van medewerkers. 
 

4.3 Validiteit 
De betekenis van validiteit is in het kort; meet de test wat hij moet meten? In dit geval dus, meet 
de enquête de behoeften van ondernemers, welke problemen zij hebben met het platform en wat 
de manieren van communicatie zijn binnen het bedrijf?  
 
Om ervoor te zorgen dat de inhoudsvaliditeit van de enquête voldoende was, is er met 
verschillende personen samengewerkt aan de vragenlijst. Zowel over de soort vragen en 
antwoorden, als over de vraagstelling en verwoording. Er is gekozen voor een actieve vraagstelling 
en waar mogelijk voor een positieve benadering van het platform.  
 
De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, Solaris. Er is met hen 
gecommuniceerd of zij tevreden waren over de vragen en welke toevoegingen zij eventueel 
hadden. Ook is de vragenlijst beoordeeld door statistiek docent Jan Derickx. Hij had vooral een 
aantal handige technische tips die het analyseren van de input een stuk makkelijker hebben 
gemaakt.  
 

4.4 Betrouwbaarheid  
De betrouwbaarheid van het onderzoek valt nog iets over te zeggen. Volgens calculatie is er bij een 
populatie van 427 (bedrijven), een foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheid van 95%, een 
responsaantal nodig van 203. Voor dit onderzoek is een respons van 47 gerealiseerd. Dit staat 
gelijk aan 11% van het totaal verstuurde uitnodigingen en 23% van het benodigde aantal.  
 
Wanneer er alleen naar calculatie gekeken wordt ligt de ontvangen respons ver onder het 
benodigde aantal. Dit kan echter verantwoord worden door de relatief kleine populatie voor het 
onderzoek. Het was in dit geval niet mogelijk om meer uitnodigingen te versturen, omdat er maar 
427 bedrijven bij de pilot betrokken zijn.  
 
De enquête is gedeeld door Solaris omdat dit professioneler over zou komen naar de bedrijven, 
dan wanneer een groepje van vijf studenten dit doen via hun schoolmail. Solaris heeft een week na 
het uitzetten ook nog een herinnering verstuurd naar de bedrijven, deze was verwerkt in hun 
nieuwsbrief.  
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4.5 Enquête  
Er is in de enquête voor gekozen om zo veel mogelijk vragen open te houden. Deze keuze is 
gemaakt om zo te vermijden dat de respondent wordt gestuurd in het beantwoorden van de vraag. 
Een goed voorbeeld is de vraag: “Welke functies of aspecten zou u graag toegevoegd zien worden 
aan het platform?”. Door deze vraag compleet open te houden, wordt de respondent niet beperkt 
tot de antwoorden/mogelijkheden die bedacht zijn door de auteurs van de enquête.  
 
Bij een aantal andere vragen is wel gekozen voor een gesloten vraag. Dit is vooral om het 
makkelijker te maken voor de respondent om de enquête in te vullen. Wanneer een respondent 
telkens zelf antwoorden in moet vullen, kan het voorkomen dat hij/zij de enquête te veel moeite 
vindt kosten of te lang vindt duren.  
 
Voor de vraag “Hoe aantrekkelijk vindt u het om de onderstaande assets met andere bedrijven te 
delen?” is gebruik gemaakt van een schaalverdeling van 1 tot 5. Hier is voor gekozen omdat op 
deze manier een duidelijk resultaat te zien is per onderwerp. Er is gekozen voor een schaal van 1 
tot 5 omdat dit voor de meeste mensen een bekende verdeling is, en het genoeg opties geeft om 
aan te geven waar de voorkeur ligt.  
 

4.6 Benchmarking 
Er is voor dit onderzoek ook gebruik gemaakt van benchmarking. In het interview met FLOOW2 
(bijlage 1) zijn er vergelijkingen gedaan met platformen die zij voor andere bedrijven hebben 
opgezet. Er is gekeken naar hoelang het bij die bedrijven duurde totdat het platform goed op gang 
kwam, wat de uitdagingen waren om dit te realiseren en welke dingen FLOOW2 op basis van hun 
ervaringen nu anders heeft aangepakt bij Solaris.  
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5 Resultaten onderzoek  
 

5.1 Succesfactoren vergelijkbare platforms 
 
In dit hoofdstuk zal er verder worden ingegaan op de succesfactoren van andere platforms in de 
deeleconomie. 
 
De deeleconomie is in opkomst, voorheen wist niemand wat het was er nu volop aanbod binnen 
deze markt. Bedrijven zoals Uber en Airbnb lopen hier voorop maar ook vele andere initiatieven 
verschijnen op de markt. Als er wordt gekeken naar wat een platform in de deeleconomie succesvol 
maakt dan zijn daar verschillende factoren in te ontdekken die van belang kunnen zijn. Aan de 
hand van de gegeven literatuur in het theoretisch kader kunnen de volgende succesfactoren van 
belang zijn bij een platform in de deeleconomie; 
 
Reputatie 
Reputatie is van groot belang binnen een deelplatform. Het faciliteren van deze reputatie van de 
aanbieder en gebruiker is nodig om ook vertrouwen binnen het platform te kunnen creëren. 
Reputatie wordt door middel van de 4R’s vastgelegd namelijk: Ranking, Rating, Recommendations 
en Reviews. 
 
Vertrouwen 
Klantenservice is van belang op vertrouwen te creëren bij de gebruikers van een platform. Het 
‘verhaal halen’ en goed worden geholpen is nodig bij het ontstaan van problemen. Het is daarom 
verstandig om de processen en customer service zo goed mogelijk in te richten. 
 
Feedback  
Binnen het platform wordt, als er problemen ontstaan, ook de nodige feedback gegeven op het 
gebruik van het platform. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te anticiperen op de 
feedback die voortvloeit uit de 4R’s. Dit zorgt namelijk voor een betere relatie met klant. 
 
Verzekeren 
Vertrouwen is nodig om mensen met elkaar in beweging te krijgen. In de vorm van verzekeringen 
creëer je vertrouwen bij zowel de gebruiker als de aanbieder. 
 
Technologie 
Tegenwoordig beschikt de mens over allerlei technologische innovaties zoals een mobiel. Uber 
maakt hier heel slim gebruik van door alle processen die nodig zijn via de mobiele telefoon te laten 
verlopen. Dit zorgt ervoor dat het gemakkelijk te gebruiken is. Technologieën moeten daarom slim 
ingezet worden om gebruiksgemak te verbeteren. 
 
Communicatie 
Sterke ingerichte communicatieafdeling is belangrijk voor een deelplatform om snel te kunnen 
anticiperen. Onder andere blogs en sociale media zijn van belang om met de gebruikers in contact 
te kunnen blijven.  
 
Denk in categorieën, niet in niches 
Uber en Airbnb zijn niet alleen een taxibedrijf en accommodatieverhuurder maar een logistiek 
platform en een aanbieder van unieke lokale ervaringen. Zo creëren deze platformen de kans om 
gebruik te maken van de gehele markt door middel van het aanbieden van totaaloplossingen. 
Daarom is Parksharing meer dan alleen platform voor het delen van assets, maar ook een kans om 
in contact te komen met lokale bedrijven en het creëren van extra handel. 
 
Gemak  
Als laatste is het creëren van gemak het allerbelangrijkste voor een deelplatform. Processen 
moeten daarom eenvoudig worden ingericht en het gebruik wordt daardoor vriendelijker voor de 
gebruiker wat weer ten goede komt voor de reputatie.  
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5.2 Uitdagingen deelplatforms 
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de vraag; “Wat zijn de uitdagingen op het gebied 
van deelplatforms?” Hierdoor wordt er duidelijk waar men tegen aan kan lopen bij implementatie 
van een dergelijk platform in andere bedrijventerreinen.  
 
Creëren van vraag en aanbod 
Voor een deelplatform als Parksharing is het belangrijk dat er op het platform voldoende vraag en 
aanbod is. Hierdoor blijven gebruikers het platform gebruiken en is de match vinden tussen vraag 
en aanbod ook een stuk makkelijker. De uitdaging hier is dat er per bedrijf meestal maar één 
gebruiker is. Hierdoor kan niet iedereen er zelf iets op zetten, maar moeten ze het eerst 
voorstellen aan de persoon die het account beheert en dan afwachten of hij/zij tijd heeft om de 
advertentie te plaatsen. Volgens Laury Zwart van Floow2 is het zeer belangrijk voor een 
deelplatform als Parksharing om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot het platform. Laury 
noemde een voorbeeld van het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht: 
 
“En nu zie je dus dat het begint te lopen en dat geldt dus ook voor het ziekenhuis in Dordrecht, 
daar hadden ze eerst gezegd; alleen de afdelingsmanagers krijgen een account, en diegenen die 
iets op het platform willen doen; de dertig andere medewerkers op die afdeling, die moeten maar 
naar die ene persoon gaan en zeggen dat ze een stoel erop willen zetten. Werkt ook niet, want 
de afdelingsmanager denkt; ja dag, ik ga niet vijftien keer per dag een stoel erop zetten.” (Zwart 
L. , 2018) 
 
Uit de enquête blijkt dat de bedrijven die het platform al gebruikten elk maar één tot drie 
gebruikers hadden. Er was één bedrijf dat vijf gebruikers had. Het gaat hier over bedrijven met 11-
25, 26-50 en meer dan 250 medewerkers. De uitdaging ligt dus bij het stimuleren van bedrijven 
om meer gebruikers aan te melden.  
 
Communicatie 
De uitdaging van het creëren van 
vraag en aanbod gaat verder dan het 
stimuleren van bedrijven om meer 
gebruikers aan te melden. In de 
enquête is er aan de bedrijven die 
momenteel geen gebruik maken van 
het platform, gevraagd wat de reden 
hiervoor is. Maar liefst 39% van de 
bedrijven maakt geen gebruik van 
het platform omdat ze onvoldoende 
geïnformeerd zijn over het bestaan 
en/of functies van het platform.  
 

De volgende uitdaging is dus de 
communicatie van het platform naar 
de bedrijven toe. Alle bedrijven van 
de desbetreffende bedrijventerreinen zijn per email geïnformeerd over het platform. Het probleem 
hiermee is het volgende wat Laury Zwart ook gezegd heeft tijdens het interview: 
 
“Laury: Maar nu, nu zitten we in een situatie dat we via Solaris alle bedrijven 
hebben geïnformeerd per mail, maar ja, waar komt die mail aan? Komt die op een infoadres bij de 
secretaresse? bij de directie terecht?  
 
Dennis: Ja en dan is ook maar de vraag, wat doet die daar mee?  
 
Laury: ja precies. dus dat is ook wel iets, denk ik dat een van de belangrijkste aspecten is bij wie 
komt nu de communicatie terecht? is dat juiste persoon? moeten we dat veranderen?, 
moet Solaris mailbestand gaan opschonen? I don't know.” (Zwart L. , 2018) 
 
	  

Figuur	1	-	Waarom	gebruiken	bedrijven	het	platform	niet? 
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De match tussen vraag en aanbod 
Of er nu veel of weinig vraag en aanbod is op het platform, de match tussen deze twee zal altijd 
een uitdaging blijven. Zoals er geconcludeerd is in het literatuuronderzoek, is het bekend bij ook bij 
andere deelplatformen een match vinden tussen vraag en aanbod erg lastig is. Men moet eerst 
iemand hebben die bijvoorbeeld een heftruck aanbiedt en vervolgens is er iemand nodig die op dat 
tijdstip een heftruck wil lenen. Naar mate vraag en aanbod stijgen is het vinden van een match 
echter wel een stuk makkelijker. 
 
Voordeel duidelijk maken 
De laatste uitdaging is het duidelijk maken van de potentie van het platform. Door het 
literatuuronderzoek en door het interview met Laury is duidelijk geworden dat ondernemers willen 
weten wat zij er mee kunnen verdienen of besparen. Uit het interview met Laury bleek dat 
FLOOW2 hier al mee bezig is. Laury zegt dat het echter wel lastig is omdat je met veel 
verschillende sectoren te maken hebt. Om de voordelen tastbaar te maken moeten aanbieders op 
het platform bij het verwijderen van de advertentie aangeven wat de financiële waarde is die ze 
gerealiseerd hebben met hun advertentie. Dat kan naast de omzet uit alle keren dat een asset 
verhuurd is, ook de omzet zijn die de asset opgebracht heeft met de verkoop ervan. FLOOW2 is 
ook bezig om het duurzaamheidaspect zichtbaar maken (Zwart L. , 2018). In de bijlage staat het 
volledige interview met Laury Zwart waar zij 
uitgebreid verteld over de potentie duidelijk 
maken voor ondernemers.  
 
In de enquête is ook gevraagd wat de reden 
zou zijn voor bedrijven om het platform te 
gebruiken. Van de 41 bedrijven zouden 20 
bedrijven het platform gebruiken voor het 
besparen van kosten. Voor hen dus de 
uitdaging om duidelijk te maken hoeveel ze er 
mee besparen.  
	 	

Figuur	2	-	Waarom	zouden	bedrijven	het	platform	in	de	
toekomst	gaan	gebruiken? 
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5.3 Voor- en nadelen deelplatform voor deelnemende bedrijven 
 
In dit hoofdstuk zullen de voordelen als nadelen, van dergelijke deelplatformen als Parksharing aan 
de orde. 
 
Economisch voordeel 
Voor gebruik van het deelplatform zijn voor zowel door de gebruiker als de verhuurder van de 
goederen voordelen verbonden. Op eerste plaats wordt er gekeken naar het besparen van kosten, 
afhankelijk van het verdienmodel en eigen risico van het platform(platform-oriëntatie). De 
gebruiker heeft de mogelijkheid om geld te besparen met het huren van de materiele goederen en 
machines van verhuurder.  
 
Kleinere bedrijven en startups zouden gebruik van dit platform kunnen maken om geld uit te 
besparen of het gebruik van duurdere machines mogelijk te maken. 
De verhuurder daarentegen, ondervind voordelen, omdat diens assets niet onderhevig zullen zijn 
aan het passief gebruik van de goederen (idle-capacity) en zal de gebruiker gelijktijdig kenbaar 
worden gemaakt van consuminderen. In ruil voor deze dienst zal de verhuurder een vergoeding 
kunnen ontvang. (Rathenau, 2017) 
Volgens een onderzoek van het Rathenau Instituut, zou de omzetomvang van deel-platformen in 
2025 20 maal zo groot worden dan in 2013, die in dat jaar een omzet heeft behaald van 15 miljoen 
euro, in een verwijzing naar het onderzoek van PwC naar deelplatformen. 
 
“De omvang van de deel- en klusplatformen mag dan nog niet zo groot zijn, de verwachte groei 
van deze platformen is enorm. Zo verwacht PricewaterhouseCoopers, op basis van een survey 
onder consumenten en groeicijfers, dat de deel- en kluseconomie meer dan 20 maal zo groot kan 
zijn in 2025 dan in 2013.”  (PWC, 2015) 
 
Ecologisch voordeel  
Initiatief tot gebruik van deelplatformen door gebruikers, leidt in zekere mate tot een positief 
omgevingseffect, volgens de 76% van de ondervraagde mensen in het onderzoek van PwC.  

 
In een interview met Laury 
Zwart van Floow 2, zou in de 
Belgische bouwsector geld 
verdient kunnen worden door 
verkoop van bouwmaterialen 
aan andere bouwbedrijven, 
wat beter is voor het milieu. 
“Nou de bouwsector in België,  
daar gaat vooral gewoon om 
het geld verdienen.” “Dus 
normaal zouden ze het zand 
en de pallets en alles wat ze 

overhebben gewoon op de afvalhoop gooien en nu kunnen ze daarmee hun geld verdienen door te 
verkopen aan andere bouwbedrijven en het is mooi omdat het dan ook duurzaam is zeg maar, dat 
ze beter zijn voor het milieu.” 
Daarnaast spreekt Zwart zich uit over het feit dat lokaal delen ervoor zorgt dat de transportafstand 
verkleind wordt en er dus minder Co2 uitgestoten wordt.  
“En ook als je het over lokaal delen hebt dan verklein je natuurlijk ook de transportafstanden, 
minder co2 etc.“ (Zwart, 2018) 
 
	  

Bron:	PwC Figuur	3	-	Meningen	van	Amerikanen	over	de	deeleconomie	(PWC,	2015) 
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Sociaal voordeel 
Deelplatformen zouden een positief effect hebben op de sociale-cohesie tussen bedrijven onderling. 
Volgens een studie van Agyeman et al. 2013 (Elsevier, 2017) 
“The act of sharing could bring people together and stimulate social cohesion in neighbourhoods.” 
(Agyeman et al, 2013) 
Door te huren van andere bedrijven is er een mogelijkheid om een betere relatie te verkrijgen met 
andere bedrijven. Het deelplatform zorgt ervoor dat bedrijven met elkaar in contact staan om 
elkaars diensten kenbaar te maken en de mogelijkheden tot stimulering van onderling verhuur. 
 
De voordelen voor het gebruik van een deelplatform als Parksharing is het terugdringen van kosten 
en het generen van extra inkomsten. Met Parksharing zal vermoedelijk de relatie tussen bedrijven 
versterkt kunnen worden.  
 
Economisch nadeel 
Het gebruik van het platform vergt tijd om het systeem aan te vullen met vraag en aanbod van 
assets. Afhankelijk van de overeenkomst en verantwoordelijkheid voor gebruik van het geleende 
materiaal of machines, bestaat altijd de mogelijkheid dat assets tijdens het gebruik beschadigd 
kunnen worden of uitvallen tijdens het gebruiksproces. 
 
Sociaal nadeel 
Met het verhuren van assets aan andere bedrijven, is de vraag wat er met het verhuurde materiaal 
gebeurt? Het uitwisselen van materialen is gebouwd op vertrouwen. Er wordt verondersteld dat de 
onzekerheden en risico’s, die aanwezig zijn bij de participatie in een sharing-platform. 
Volgens de ‘Social Exchange Theory’ (of SET) handelen mensen op basis van vertrouwen.	
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5.4 Behoeften ondernemers 
 
Dit hoofdstuk gaat over de behoeften van de huidige en toekomstige ondernemers. Ook wordt er in 
dit hoofdstuk behandeld welke assets zij het meest aantrekkelijk vinden om te delen via 
Parksharing.  
 
Huidig gebruikers 
Volgens de enquête wordt het platform nu voornamelijk gebruikt voor duurzaamheid, contacten 
leggen en samenwerken met bedrijven in de buurt. Bedrijven vinden de connectie in de buurt 
belangrijk en willen ook zoveel mogelijk lokaal doen. Het platform wordt in de eerste plaats niet 
gebruikt om extra winst te maken, dit is alleen een bijkomstigheid. Tot nu toe wordt het platform 
voor 2/3 alleen gebruikt om assets te delen. Ook wordt het platform nog geen één keer per maand 
bekeken. De enige verbetering voor het platform volgens deze bedrijven is meer vraag en aanbod 
en specifiek meer vraag naar assets worden geplaatst op het platform (bijlage 2). 
 
Toekomstige gebruikers 
In figuur 1 is te zien dat toekomstige bedrijven vooral mee willen doen aan het platform om kosten 
te besparen. Duurzaamheid en contacten leggen is ook voor toekomstige gebruikers belangrijk, 
maar vooral financiële voordelen zijn voor veel bedrijven belangrijk (bijlage 2).  
  
Volgens de enquête is meer dan 80% is positief over het platform en wil eraan meedoen. De 
belangrijkste reden dat ze nog niet meedoen is volgens 40% van de ondernemers dat zij 
onvoldoende geïnformeerd zijn over het bestaan en/of de functies van het platform. Verder is er 
ook nog te weinig kennis bij beslissingsbevoegdheden en willen bedrijven ook verhalen horen van 
andere bedrijven.  
 
Bedrijven verschillen over hoe ze geinformeerd willen worden, maar bijna 75% wil via een 
communicatiepakket of via de mail geinformeerd worden. Verwacht wordt dat de vorige mails over 
het platform niet bij de juiste persoon zijn aangekomen. (Zwart, 2018) Hiervoor moeten deze 
emailadressen worden verzameld of duidelijke instructies dat ze intern naar de juiste 
persoon/personen worden doorgestuurd. Maar twee zouden graag een een persoonlijke afspraak 
willen om meer te weten te komen over de mogelijkheden van het platform (bijlage 2).  
 
Assets 
In de enquete is gevraagd om iedere asset categorie te beoordelen met een cijfer van 1 tot 5, op 
basis van hoe aantrekkelijk zij het vinden om dit soort asset te delen via het platform. Vervolgens 
zijn deze scores vermenigvuldigd met het aantal keer dat dit cijfer gegeven is. De resultaten zijn 
cumulatieve eindscores zoals te zien in figuur 4.  
 
Hierin staan bedrijven het meest positief ten opzichte van personeel uitlenen. 17 van de 47 
bedrijven lijkt dat aantrekkelijk. Verder lijkt het 60% van de bedrijven het interessant om een 
soort asset te delen. En heeft nog geen 20% overal 1 of 2 ingevuld. De meeste van deze bedrijven 
hebben helemaal geen intresse in het platform. Meer dan 80% heeft bij minimaal één asset een 3 
of hoger ingevult, veel bedrijven willen niet alle assets delen, maar staan positief om minimaal één 
te delen. 
 
De meeste bedrijven 
willen delen of gebruik 
maken van het platform. 
Hiervoor moet meer 
informatie komen bij 
beslissingsbevoegdheden 
en meer aanbod en 
vraag. (bijlage 2) 
	  

Figuur	2 
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Figuur	4	-	Cumulatieve	scores	van	aantrekkelijkheid 
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6 Conclusie 
Na het analyseren van de verschillende vormen van onderzoek kunnen er een aantal conclusies 
getrokken worden die antwoord geven op de hoofdvraag. Uit de enquête kwam naar voren dat 
ondanks meerdere briefings door Solaris, veel ondernemers niet of te weinig van het platform 
afwisten. Hierdoor ontstaat vanzelfsprekend al een verlies op het aantal gebruikers van het 
platform. Bijna de helft van de ondernemers die de enquête hebben ingevuld geven aan dat zij 
onvoldoende geïnformeerd zijn of er intern nog niet mee bezig zijn geweest.  
 
Uit het interview met Laury Zwart van FLOOW2 werd ook al snel duidelijk dat het heel erg afhangt 
bij wie een mail met informatie over het platform terecht komt. Het blijft altijd maar de vraag of 
deze persoon kansen ziet in het gebruiken van het platform. Ook al ziet hij of zij hier wel voordelen 
in, hangt het er ook vanaf of zij andere medewerkers hiervan op de hoogte stellen en motiveren 
om het platform te gaan gebruiken.  
 
Hoewel er momenteel binnen de pilot nog niet wordt gefocust op het delen van personeel, blijkt uit 
de enquête dat dit toch dat de meeste ondernemers deze categorie het meest aantrekkelijk vonden 
om te delen via het platform. (Figuur 4)   
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7 Oplossingsrichtingen  
 

7.1 Communicatie 
Een van de belangrijke factoren voor effectief gebruik van een deelplatform betreft de 
communicatie. Het is voor Parksharing belangrijk dat de verstrekte informatie bij de juiste persoon 
en bedrijf terechtkomt. De communicatie is daarom een belangrijke factor in het proces om 
Parksharing optimaal te laten functioneren.  
 
Informatie platform 
In het interview van Floow2 met Laury Zwart, heeft zij middels een voorbeeld kenbaar gemaakt dat 
zij zich afvroeg waar de enquêtes van Parksharing terecht zullen komen. Het is belangrijk dat de 
medewerkers op de hoogte worden gebracht over een platform als Parksharing. Het is daarom van 
belang dat de informatiestroom over het platform bij de juiste persoon terecht komt binnen een 
bedrijf. 
 
Verbinding bedrijven 
In het interview van Floow2, is VDL een voorbeeld van waar te weinig gecommuniceerd wordt over 
het platform, aldus Laury Zwart. Daarin zou succes van het platform afhankelijk zijn van de 
medewerking van een bedrijven die Parksharing gebruiken. 
Het is daarom belangrijk dat er en goede communicatie is met de afdeling die hierover gaat, zodat 
de communicatie tussen de bedrijven en Parksharing stand kan blijven houden.  
Communicatieafdelingen zouden de communicatie tussen bedrijven kunnen verbeteren, maar deze 
functie zou ook vervuld kunnen worden door een centraal aanspreekpunt binnen het bedrijf indien 
een communicatieafdeling ontbreekt. 
 
Communicatie als verbinding 
Een goede communicatie tussen bedrijven zou tevens het gebruik van het platform kunnen 
verbeteren, de mogelijkheid is aanwezig om via dit platform de relatie tussen bedrijven te 
vergroten. 
 

7.2 Voordeel duidelijk maken 
Om ondernemers over te halen om het platform te gebruiken moet het voor hen heel duidelijk zijn 
wat de voordelen van het platform zijn. Volgens de enquête wil de helft van de toekomstige 
gebruikers het platform voornamelijk gebruiken om kosten te verminderen. Maar op dit moment is 
nog niet duidelijk hoeveel kosten kunnen worden bespaard met het platform en wat het platform 
oplevert qua duurzaamheid.   
  
Per soort asset moet een gemiddelde of een minimale kostenbesparing worden berekend. 
Vervolgens moet deze informatie op zo veel mogelijk plekken staan, in de mails, op de site, zodat 
ondernemers zich hier bewust van zijn. 
  
De duurzame impact is moeilijker te meten. Maar voor een derde van de huidige gebruikers en 
meer dan 20% van de toekomstige gebruikers is duurzaamheid de belangrijkste reden om deel te 
nemen aan het platform. De duurzame impact moet meetbaar worden gemaakt in samenwerking 
met Floow2 zodat ondernemers met feiten kunnen worden overtuigd om deel te nemen aan het 
platform.  
	  



 
	

	 20	

7.3 Creëren van vraag en aanbod 
In het verslag is eerder al besproken welke factoren belangrijk zijn voor het maken van een 
deelplatform. Hierbij is de ene factor belangrijker dan de ander afhankelijk van het soort 
deelplatform dat er wordt gecreëerd. Voor het platform Parksharing is het belangrijk dat er 
voldoende aanbod is op het platform om zo het gebruik van het platform aantrekkelijker te maken. 
Hoe kan er extra aanbod gecreëerd worden? De volgende 3 factoren kunnen hier een belangrijke 
rol in spelen namelijk;  
  
Koppelen van bedrijventerreinen   
De deelmarktplaats op het betreffende bedrijventerrein moet niet alleen beschikbaar zijn voor de 
bedrijven die zich daar bevinden. Alle bedrijventerreinen zouden onderling met elkaar moet kunnen 
delen. Dit maakt het interessanter voor bedrijven om gebruik te maken van het platform.  
  
Toegang voor iedereen binnen het bedrijf  
In het interview met Laury Zwart van Floow2 werd het voorbeeld gegeven van het Albert Schweiz 
ziekenhuis waarbij eerst de afdelingsmanager toegang had en later meerdere werknemers 
waardoor het gebruik is toegenomen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
toegang krijgen tot het platform om het gebruik te verhogen. De keerzijde hiervan is dat de keuze 
om meerdere personen toegang te geven geheel bij het bedrijf ligt, natuurlijk kan dit wel 
aangemoedigd worden vanuit Solaris. 
  
Gebruiksgemak  
Daarnaast is het gebruiksgemak belangrijk, dat kan mede worden bereikt door het toegankelijk te 
maken voor meerder gebruikers zoals in het vorige punt is besproken. Daarnaast is het 
optimaliseren van processen zoals het plaatsen van nieuwe artikelen maar het makkelijk kunnen 
zoeken naar en het contact leggen met de andere bedrijven belangrijk om het gebruik vriendelijker 
te maken. 
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8 Discussie 
 
Verwachtingen 
Onze verwachting was dat er verbeterpunten waren op het gebied van communicatie en op vraag 
en aanbod. Achteraf gezien zijn dit ook grote punten van ons advies. Ook hadden we verwacht dat 
bedrijven het platform te duur vonden voor wat het is. Uit het onderzoek blijkt echter dat bedrijven 
wel voor een service als Parksharing willen betalen als het platform verbeterd wordt.  
 
Theorie 
Wat wij tijdens ons onderzoek lastig vonden was het gebrek aan theorie. Op internet is veel te 
vinden over de deeleconomie en over platformen als AirBnB of Uber, maar niet over een 
deelplatform als Parksharing. Het was daardoor moeilijk de resultaten te koppelen aan een theorie. 
We hebben daarom de theorie van de deeleconomie gebruikt om te koppelen aan het onderzoek. 
Zo hebben we het onderzoek toch nog kunnen verantwoorden aan de hand van bestaande 
theorieën.  
 
Aanbeveling voor verder onderzoek 
Voor een vervolgonderzoek bevelen wij aan om te onderzoeken welke adviesrichting een grotere 
impact gaat hebben. Wanneer dat duidelijk is moet er vooral onderzoek gedaan worden naar 
aanleiding van feedback van de gebruikers. Omdat het om veel bedrijven gaat is het effectiever om 
een kwantitatief onderzoek te doen. Zo wordt het platform continue verbeterd en uiteindelijk wordt 
het ook succesvoller.  
 
Omdat het grootste adviespunt van ons het verbeteren van de communicatie is bevelen wij aan om 
te onderzoeken wat er dan precies anders moet. Dit kan men doen door bijvoorbeeld te 
onderzoeken hoe men informatie moet communiceren naar de bedrijven toe of bij wie die 
informatie aankomt bij het bedrijf. 
 
Sterke en zwakke punten van het onderzoek 
De sterke punten van ons onderzoek liggen bij de enquêtevragen. Omdat we een kleinere response 
verwacht hadden, hebben we ons vooral gefocust op de kwaliteit van de enquêtevragen. We 
hebben de enquête langs verschillende personen gestuurd die ervaring hadden met enquêtes of die 
betrokken waren bij het onderzoek. Deze feedback hebben we gebruikt om de vragen zo goed 
mogelijk op te stellen. Zo hebben we, ondanks de kleine response, wel een goede output van de 
enquête waarop we het onderzoek gebaseerd hebben.  
 
Een zwak punt van ons onderzoek is de koppeling aan de theorie. Omdat er niet veel te vinden was 
over een soortgelijk platform als Parksharing hebben we, zoals eerder vermeld, een koppeling 
gemaakt naar theorie over de deeleconomie. Dit is een zwak punt omdat niet alle theorieën van de 
deeleconomie gefocust zijn op een soortgelijk platform.    
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Bijlage 1 Transcriptie interview FLOOW2 
 
Geïnterviewde: Laury Zwart 
Interviewers: Dennis, Sander, Chantal 
 
Dennis: we wilden eigenlijk beginnen met een kleine intro, want we hebben al een idee gewoon 
wat jullie als floow2 doen zeg maar, maar wat is nou precies de relatie tussen jullie en Solaris? En 
wat hebben jullie voor hen gedaan? 
Laury: ja, zal ik even beginnen hoe wij met floow2 gestart zijn en hoe wij bij Solaris terecht zijn 
gekomen? 
Dennis: ja dat is goed 
Laury: Ik ben zelf binnen Floow2 verantwoordelijk voor communicatie en marketing en een hele 
grote stuk projectmanagement, dus vandaar dat ik ook de contactpersoon ben voor Solaris.  
En wij zijn in 2012 gestart met floow2 als internationaal platform waarop wij deeleconomie voor 
bedrijven faciliteren. Dus wij hebben het platform in elf talen beschikbaar. En in principe kan ieder 
bedrijf wereldwijd starten met het delen van materieel, diensten, faciliteiten, reststromen, afval, 
maar ook kennis en kunde van personeel dat zij niet gebruiken. En dat kunnen zij in principe via 
het algemene floow2 platform dus gewoon floow2.com kunnen zij dat extern met andere bedrijven 
delen.  
Wij zijn gestart in de bouwsector in 2012 alleen wij merkten heel snel dat er in de bouw helemaal 
niks, geen activiteiten was, er was toen heel veel, een hele grote crisis in de bouw, er stond heel 
veel stil, er was heel weinig vraag. Toen hebben wij heel snel het platform eigenlijk omgebouwd 
naar een one-stop-shop, dus niet alleen voor de bouwsector ,maar voor allen bedrijven en 
organisaties. Dus ook voor financiële instellingen, maar ook voor de zorg. Eigenlijk in principe alles 
waarop die bedrijven allerlei soorten assets kunnen delen. Dat is een beetje de geschiedenis zeg 
maar. En gaandeweg eigenlijk tot aan 2015 merkten wij dat bedrijven een nieuw businessmodel, 
bedrijven zijn best wel afwachtend met het starten met de asset-sharing, en vooral ook dan om 
hun assets zichtbaar te maken voor externe bedrijven, dus bedrijven die zij niet kennen.  
Toen hebben wij gezegd van: nou moeten wij ons businessmodel uitbreiden, dus naast het 
algemene floow2-platform gaan wij interne deel-marktplaatsen maken. Dat doen we voor eigenlijk 
altijd bestaande communities van bedrijven, dus dat kan zijn een bedrijvenpark zoals bij Solaris 
parksharing, dat kan ook een bedrijfsverzamelgebouw zijn, waarin heel veel verschillende 
bedrijfjes in een gebouw zitten.  Het kan een grote organisatie zijn met meerdere vestigingen.  
We werken bijvoorbeeld ook met VDL groep samen, zij produceren transportbussen, de mini, etc. 
zij hebben 62 vestigingen in Nederland. En zij hebben van ons een deelmarktplaats waarop zij 
tussen de vestigingen allerlei machines delen. 
Dat doen wij ook voor ziekenhuizen, wij hebben een aantal ziekenhuizen in Nederland maar ook in 
andere landen, die zeg maar een intern platform hebben waar wij ze allerlei capaciteit delen tussen 
afdelingen. Hoe wij ons businessmodel uitrollen is dus dat wij altijd op zoek gaan naar 
samenwerkingspartners die binnen een bepaalde sector actief zijn. Dus dat kan dus zijn 
bijvoorbeeld; Solaris parkmangement, dus wij gaan altijd op zoek naar koepelorganisaties waar 
bedrijven onderhangen. 
Nou Solaris parkmanagement heeft natuurlijk 36 bedrijventerreinen geloof ik, onder zich. Dus dat 
was voor ons een ideale partner. En zij hebben ons gevonden. Dus wij hebben gewoon een floow2 
nieuwsbrief uitgestuurd. Daar zat een van de, via de oprichter van Solaris parksharing ontving die. 
En die dacht van: nou dit is interessant voor ons want wij willen meer richting duurzaamheid, wij 
willen innovatieve diensten aanbieden aan onze ondernemers, en daar kan floow2 interessant voor 
zijn. Dus dat is eigenlijk hoe de connectie is ontstaan. 
Dennis: ja, ja duidelijk. (..) Wat is jullie rol dan precies, jullie bieden het gewoon aan, maar 
hebben jullie ook voor Solaris nog specifieke dingen aangepast of hebben jullie gewoon het 
algemene pakket bij jullie? 
Laury: wat wij doen (..) ik weet niet of je het gewone Floow2-platform hebt gezien? 
Dennis: Nee, wij hebben die van Solaris gezien, wij hebben inloggegevens gekregen om te kunnen 
kijken. 
Laury: Oké. Nou als je naar (..) ik weet niet of je intra open hebt staan, maar als je naar 
www.floow2.com gaat, dan zie in principe onze algemene platform, waarop ieder bedrijf vandaag kan 
starten met delen, door gewoon een individueel account aan te maken. Dan heb je een hele grote 
kritische massa aan bedrijven nodig dus dat loopt nog niet echt.  
Dus wat wij nu doen is alle wide-label platformen neerzetten. En in principe is het gewoon een 
kopie van het systeem van floow2. Alleen maken wij dat dan geheel in de huisstijl van een 
organisatie waarmee wij samenwerken. Dus dat is Solaris parsharing bijvoorbeeld geworden.  
Waar wij weer hebben gezegd van ook ieder bedrijvenpark moet eigenlijk zijn eigen look en feel 
krijgen, dat is dan wel alleen de landings-page. Want het systeem erachter is gewoon, zeg maar, 
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algemeen. Zodat wij straks als er meer bedrijventerreinen zijn aangesloten, bijvoorbeeld meer in 
Tilburg, dat wij die ook allemaal weer aan elkaar kunnen verbinden. Dus dat bedrijvenparken eerst 
starten op hun eigen terrein.  
En daarna kunnen we eventueel een deurtje openzetten naar het terrein wat ernaast ligt. 
Dennis: want dat is ook het doel ook van park .. van Solaris zelf, dat zeiden ze ook al? 
Laury: ja, en wat wij dan ook al, wij faciliteren in principe de gehele IT-structuur, waar ook een 
online betalingssysteem aan vast zit en daarnaast ondersteunen wij in communicatie en stukje 
marketing. 
Dus in principe heb ik de communicatieplan geschreven, op basis van ervaring die wij hebben met 
andere communities.  
En Solaris die kijkt er dan naar van, hoe past dit richting onze doelgroep en hoe kunnen wij alle 
communicatiematerialen die wij inzetten, hoe kunnen wij die specifiek… 
Chantal: Informatie over het hele platform dat Solaris weer aan de bedrijven geeft, die komt 
eigenlijk direct van jullie? Jullie hebben hun gewoon eenmalig of beetje  aangepast voor bedrijf…? 
Laury: ja, dus ook alle illustraties en dergelijke die je ziet en de promotiematerialen zoals de flyers 
en zo, die we gebruiken, die hebben wij hier allemaal ontwikkeld. 
Dennis: Voor hoeveel andere bedrijven hebben jullie zo’n platform in hun huisstijl gemaakt? 
Laury: dan kun je naar www.floow2.community gaan en daar laten wij zien voor wat voor organisatie 
wij dat allemaal doen. Wij hebben dat onder andere gedaan voor het Albert Zweitser-ziekenhuis in 
Dordrecht, dus die hebben een interne deelmarktplaats waarop zij tussen afdelingen allerlei 
capaciteiten uitwisselen. Voor VDL groep.  
Wij hebben nu een groot project zijn gestart in België in de bouwsector. Dus daar hebben wij, 
Werflink.be is dat en daarop kunnen alle bouwbedrijven in België onderling bouwmateriaal en 
restmaterialen met elkaar delen. Dus dan kan je denken aan een heftruck of een vrachtwagen, 
maar ok aan pallets, planken, zand, allerlei afval wat ze hebben. 
Dan hebben wij nog een grote zorginstelling in Nederland; dat is Sheerenloo, en zij hebben duizend 
vestigingen. Zij zijn werkzaam in de gehandicaptenzorg, zij hebben duizend locaties in Nederland 
en daartussen delen zij ook van allemaal spullen, zoals meubilair, een bed, een stoel, en tafel, een 
fiets, van dat soort zaken.  
Dan hebben wij een aantal business-clubs van (..) voetbalorganisaties, dus Willem-II, OJC 
Rosmalen, FC Eindhoven, daar faciliteren wij dan ook een deelplatform waarop alle bedrijven die bij 
de businessclub zijn aangesloten, onderling, met elkaar kunnen delen. Wij hebben hier in 
Oisterwijk een ondernemersvereniging waar honderd bedrijven lid van zijn. Daar hebben wij ook 
zo’n marktplaats voor gemaakt en die bedrijven kunnen ook onderling van alles met elkaar 
uitwisselen en dan gaat het niet alleen om dingen die stilstaan of leegstaan of niet gebruikt 
worden. Maar ook om echte de producten en diensten die zij dagelijks verkopen. 
Chantal: Want dat zei Solaris; dat willen zij liever niet. 
Laury: Nee, dat klopt ja. Nee daar hebben zij echt een bewuste keuze voor gemaakt omdat zij 
puur de insteek op duurzaamheid willen kiezen. En dan gaat het erom dat we efficiënt gebruik gaan 
maken van alles wat stilstaat. In principe, zodat wij niet allemaal nieuwe producten hoeven te 
kopen. 
Dennis: Oké, ja dat is ook wel een beetje het.. welk doel heeft het platform nou voor jullie is het 
dan het verschil dus per case eigenlijk? 
Laury: ja, ja, meestal voor ziekenhuizen gaat het bijvoorbeeld echt om kostenbesparing, dus daar 
kun je bij voorstellen dat, ik noem maar wat; duizenden infuuszakken in de voorraadkasten liggen 
op een afdeling en op de andere afdeling worden ze gewoon weer nieuw gekocht, dat is niet alleen 
voor infuuszakken maar ook voor bedden, voor infuuspalen, rolstoelen, noem maar op. Daar 
worden ontzettend veel.. er wordt heel veel geld verspild en dat is dus een doel voor een 
ziekenhuis bijvoorbeeld.  
Nou de bouwsector in België, daar gaat vooral gewoon om het geld verdienen. Dus normaal zouden 
ze het zand en de pallets en alles wat ze overhebben gewoon op de afvalhoop gooien en nu kunnen 
ze daarmee hun geld verdienen door te verkopen aan andere bouwbedrijven en het is mooi omdat 
het dan ook duurzaam is zeg maar, dat ze beter zijn voor het milieu. 
Chantal: Maar daar is in de eerste plaats kostenbesparing en extra winst en de tweede plaats; het 
staat ook nog goed voor het milieu. 
Laury: Wij zien heel erg… In principe zitten er drie voordelen aan het businessmodel vast dus het 
is financieel voordelig; het is omzet realiserend of kosten besparen; het is sociaal want we 
verbinden bedrijven met elkaar, dus ze gaan meer samenwerken; En het is duurzaam omdat we 
dus beter gebruik maken van wat er al is, in plaats van alles nieuw aan te schaffen.  
En ook als je het over lokaal delen hebt dan verklein je natuurlijk ook de transportafstanden, 
minder co2 etc.  
Dus toen wij startten met floow2 in 2012, toen hadden wij heel erg de focus in onze boodschap in 
communicatie en marketing liggen op duurzaamheid. Dus het is een duurzaam businessmodel, je 
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kan je bedrijf verduurzamen, etc. Maar we merkten gewoon dat voor bedrijven .. het is heel leuk 
maar als het geld kost ga ik het echt niet doen, dus toen hebben wij heel die strategie eigenlijk 
omgedraaid en gezegd van; nou het is in eerste instantie financieel voordelig, dus als bedrijf kun je 
kosten besparen, maar je kan ook omzet realiseren met stilstaande assets. En dat is ook iets, denk 
ik, wat voor bedrijven op bedrijvenparken ook gewoon de eerste benefit is. En dat eht dan 
duurzaam is en goed voor het milieu en dat ze kunnen samenwerken, is dan .. een pluspuntje. 
Ik denk niet dat dat de voornaamste reden is om er mee te doen. Er zullen wel een paar zijn, dus 
je hebt echt van die believers en van die geitenwollensokken om zo maar even te zeggen, die echt 
puur en alleen op duurzaamheid gefocust zijn, maar als je een directeur vraagt van; waarom zou 
jij hieraan meedoen? Dan denk ik dat die zegt dat hij geld kan verdienen of kosten kan besparen, 
want uiteindelijk moet die gewoon onderaan de streep nou ja…  
Sander: …positief uitkomen 
Laury: ja, positief uitkomen 
Sander: En de bedrijven zoals VDL of die ondernemersclub, gebruiken die het platform heel veel? 
Laury: De Ondernemersclub hier, ja dat is een beetje een geval apart, die gebruikt het eigenlijk 
meer als informatieplatform, dus dat het eraan vast zit is een leuk voordeel, maar daar wordt het 
niet echt gebruikt.  
VDL daar worden wel, ja, zullen we maar zeggen, maandelijks wordt er wel iets op aangeboden 
maar dat is ook nog niet goed genoeg. Bij VDL heeft dat ook weer te maken met een gebrek aan 
communicatie, dus er wordt intern te weinig gecommuniceerd over dit platform, vinden wij. Alleen 
zij zeggen; dat gaan wij niet doen. Dus ja wij zijn dan wel altijd afhankelijk van de medewerking 
van zo’n bedrijf. Terwijl het daar eigenlijk nog makkelijker zou zijn omdat het natuurlijk gaat om 
een interne organisatie.  Dus in principe heb je maar een aanspreekpunt dat si de 
communicatieafdeling, en die zou het in de organisatie weg kunnen zetten. En dat is moelijker, 
bijvoorbeeld met parksharing, omdat je allemaal individuele bedrijven hebt. Dus je hebt niet een 
overkoepelend orgaan, behalve Solaris natuurlijk. Dus daar niet.  
Sheerenloo wel, de zorginstelling, dus daar zie je echt dat er veel accounts worden aangevraagd, 
dat er ook echt bijna iedere dag wel iets op wordt geplaats. Daar zie je ook langzaamaan dat de 
transacties, de deals op gang beginnen te komen. Dus het heeft wel tijd nodig en daar zie ook wel 
dat het echt begint te werken. 
Chantal: (…) Hoeveel tijd is dat dan? 
Laury: Die zijn zeker al een jaar daarmee bezig dus eh… 
Dennis: Actief ermee bezig, of? 
Laury: Ja, we zijn een jaar geleden gelanceerd. 
En toen in eerste instantie hebben alleen de .. je moet je er dus bij voorstellend dat je er duizend 
huizen bij hebt, waarin cliënten wonen, maar waar dus ook werknemers zijn. En in eerste instantie 
had ik gezegd; alleen het hoofd van het huis krijgt een account en die krijgt toegang tot het 
platform. Maar dat ging gewoon niet goed genoeg, het ging niet snel genoeg dus toen heeft de 
organisatie besloten; we gaan het helemaal landelijk uitzetten, over alle vestigingen en alle 
werknemer krijgen toegang. En nu zie je dus dat het begint te lopen en dat geldt dus ook voor het 
ziekenhuis in Dordrecht, daar hadden ze eerst gezegd; alleen de afdelingsmanagers krijgen een 
account, en diegenen die iets op het platform willen doen; de dertig andere medewerkers op die 
afdeling, die moeten maar naar die ene persoon gaan en zeggen dat ze een stoel erop willen 
zetten. Werkt ook niet, want de afdelingsmanager denkt; ja dag, ik ga niet vijftien keer per dag 
een stoel erop zetten. 
Dennis: nee, dan ben je de hele dag druk mee. 
Laury: Ja, dus ook daar hebben ze de beslissing gemaakt: alle werknemers krijgen toegang. Dus 
daar begint het nu ook, ja langzamer aan natuurlijk, te lopen. Maar het belangrijkste is, is dat je 
dus alle medewerkers meekrijgt. Er zijn in het geval van Solaris parksharing, de directie gaat 
bepalen of we mee doen en als de directie zegt; ja we doen het. Dan moeten vervolgens wel alle 
medewerkers in de organisatie ook… 
Chantal: …Dus eigenlijk alle medewerkers in de organisatie moeten een account krijgen? 
Dennis: …in ieder geval meer 
Laury: Ja en mensen en in ieder geval iedereen moet er vanaf weten en iedereen moet er bekend 
mee zijn. Dat er dus een andere manier is om in te kopen, zullen we maar zeggen. Dus dat ik niet 
meer per se nieuwe tafels hoef te kopen, maar ook eerst naar parksharing kan en daar mijn vraag 
erop kan zetten en mijn aanbod, als ik iets over heb. En dan kan het best zo zijn dat er 
bijvoorbeeld maar een aantal medewerkers binnen dat bedrijf een account hebben dus de facilitair 
manager of de inkoopmanager; inkoopafdeling, die verantwoordelijk zijn voor dat aspect. 
Maar iedereen moet er wel vanaf weten. Dus daar zijn we met Solaris nu heel erg naar aan het 
kijken hoe kunnen we nu die medewerkers gaan informeren over parksharing. 
Dennis: ja, ja dat idee hadden wij eigenlijk ook al een beetje dat heel veel mensen, of op die 
bedrijvenparken er nog niet van afweten 
Laury: nee… 
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Dennis: want als wij horen wat .. hoeveel bedrijven zaten er op die twee? 
Sander: volgens mij 427.. 
Dennis: … een account aanvragen waarvan nu zestien actief. 
Laury: ja, want het gaat om Waalwijk of om Vosberg? 
Dennis: beiden 
Laury: Beiden? Oké, ja  
Dennis: Wij doen het nu over die twee pilots eigenlijk en (…) over toepassing op Weststad en.. 
Laury: Almere? 
Dennis: Het zou goed kunnen, het heette Weststad, dat weet ik wel. 
Sander: is dat in Waalwijk? 
Dennis: maakt niet uit. In ieder geval toepassing op de volgende waar ze het op willen doen, maar 
dat valt eigenlijk een beetje buiten onze tijd. 
Laury: Ja, dat snap ik. 
Sander: Tijdsbestek, dus ja het gaat om die twee dan en we willen daar dan een enquête gaan 
uitzetten. Via Solaris dan wel, niet omdat; je bent maar weer een groepje studenten natuurlijk die 
weer een onderzoek komen doen. Via hun nieuwsbrief dat het in ieder geval ook gewoon lijkt dat 
hun er mee bezig zijn om te kijken van wat zijn nou de .. wat zijn de twijfels die mensen hebben of 
mensen die het wel gebruiken, wat vinden hun nou wel de voordelen aan. 
Laury: Ja, want als je kijkt naar de achtergrond voor het implementeren van het businessmodel, 
dan gaat het er dus om dat we een gedragsverandering teweegbrengen bij eigenlijk ieder individu, 
wat werkzaam is in een bedrijf en dat is van bezit naar gebruik, dus in plaats van  dat we alles in 
eigendom hebben, kunnen we nu die heftruck, die vijf dagen in de week stilstaat of vier dagen, die 
kunnen we verhuren aan een collega-ondernemer die naast ons zit en daar kunnen we omzet mee 
realiseren, en aan de andere kant kan natuurlijk de ondernemer die het huurt er geen aan te 
schaffen. En het belangrijkste is dus, dat alle beschikbare capaciteit of de behoefte die op het park 
is, dat die dus transparanter wordt op het platform. 
En dat als die medewerkers weten; oké, als ik iets nieuws nodig heb, kijk ik eerst op parksharing, 
kan ik het niet tijdelijk lenen of huren. Maar nu, nu zitten we in een situatie dat we via Solaris alle 
bedrijven hebben geïnformeerd per mail, maar ja, waar komt die mail aan? Komt die op een 
infoadres bij de secretaresse? bij de directie terecht? 
Dennis: Ja en dan is ook maar de vraag, wat doet ie daar mee? 
Laury: ja precies. dus dat is ook wel iets, denk ik dat een van de belangrijkste aspecten is bij wie 
komt nu de communicatie terecht? is dat juiste persoon? moeten we dat veranderen?, moet Solaris 
mailbestand gaan opschonen? I don't know. 
Moeten we fysieke bijeenkomsten  organiseren 
Dennis: ja, ja, dat is dan wel bij die enquête boven water gekomen toch? want we hebben ook wel 
gewoon de vraag van; weten we van het platform af? En dan geven we nog even een opfrisser met 
het filmpje. 
Laury: ja 
Dennis: kort filmpje zo van ja als je niet weet wat het is kijk het filmpje nog even en anders klik je 
gewoon door. 
Laury: ja 
Dennis: ja meer van dat we niet weten wanneer parksharing dat is ... geen enquête over te 
maken. (...) ja een grote struikelblok naar de communicatie dan maar, van dat ik zei wat dat 
mensen bang zijn om juist die transparantie toe te laten zeg maar aan, aan andere bedrijven alten 
zien wat ze hebben en hebben jullie alles wat van gehoord? 
Laury: ja we hebben, ja dat kan, we hebben natuurlijk oude economie, dus oud denken, ieder voor 
zich, niks laten zien aan de buitenwereld , eh dus he,  als er een beslissing door de directie wordt 
gemaakt; we gaan dit doen, dan ben je die drempel al, ben je al over, maar ja, ja,  dat kan zeker. 
Alleen ik denk als kunnen laten zien welke voordelen bedrijven eruit halen, als we hieraan 
meedoen, dat die angst dan wellicht wel weggaat. 
En misschien zitten er wel organisaties in Waalwijk, dat is misschien iets wat je wel mee kan 
nemen  in de enquête zitten er dusdanig grote bedrijven die je misschien wel eerst intern willen 
starten. Dat kan natuurlijk ook, dat ze denken van: die transparantie naar buiten naar die andere 
bedrijvenpark vind ik nog een beetje eng, ik start eerst intern en als Solaris daarmee kan laten 
zien dat intern delen misschien wel oplevert. 
Dennis: ja 
Laury: dan uiteindelijk parksharing weer op kunnen pakken 
Dennis: ja, dat ze dan van elkaar weer horen 
Laury: ja, wij zeggen ook altijd, mensen gaan vaak denken in concurrentie, een bouwbedrijf gaat 
delen met een bouwbedrijf, maar dat gebeurt al bijna niet. je ziet vooral op een bedrijvenpark dat 
er juist cross-sectoraal wordt gedeeld, dus ik noem maar wat, een schoenenbedrijf met een 
bouwbedrijf, wat gaan ze dan delen? Eigenlijk het laaghangende fruit, dus de essence die iedere 
bedrijf wel heeft of nodig heeft. en dan kan je denken aan. 
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een heftruck, een hoogwerker, parkeerplaatsen, vergaderruimte, een technische dienst, een 
secretaresse, dus niet echt de essence die je specifiek voor de corebusiness nodig hebt, maar meer 
alles naar buiten. 
De bedrijfsauto's, een vrachtwagen, een transportbus 
Dennis: ja, waarvan iedereen wel nodig heeft allemaal, niet hoeft te hebben 
Laury: ja, precis ja 
Dennis: En uit ervaring, schrikt het bedrijven af om te betalen voor de service of niet? 
Laury: In principe hoeven ze nu voor parksharing niets te betalen, tijdens de pilot, pas als.. 
Dennis: het echt in zal gaan 
Laury: ja, kijk en dan, in principe zitten wij natuurlijk in verdienmodel aan, dus we vragen alleen 
aan bedrijven die daadwerkelijk een omzet mee kunnen realiseren, dus iets aanbieden, die moeten 
betalen. Dus in principe; als ik een heftruck op zet; aangeboden te huur, dan kan ik daar eigenlijk, 
zeg maar, honderd euro per dag mee verdienen, nou dat ik daar een klein percentage aan het 
platform voor af moet staan, wij denken dat dat niet erg is 
Chantal: dus is het elk aantal aanbod dat, zeg maar, advertentie die je in op laat staan voor moet 
worden betaald? en als je gewoon alleen wekelijks kijk wat eigenlijk het aanbod daarvoor,  hoef je 
eigenlijk niets te betalen. 
Laury: ja dat is het idee 
Dennis: want Solaris wilden dat zij dit als een apart iets, (..)ze wilden dan dit als een aparte ding 
aanbieden en dat mensen daarvoor konden kiezen, ja volgens mij per abonnement, per periode dat 
ze dat doen.. betalen. 
Laury: ja dat kan. Ja en dat is dan hun verdienmodel wat zij kiezen, bij het gewone Floow2 
platform hanteren wij dat advertentiemodel zeg maar. 
Dennis: ja, dus echte de percentage van de transactie elke dag doen. 
Laury: nee het is geen percentage van de transactie, het is wel een.. maandelijkse fee, maar dat 
geeft jou recht om advertenties te plaatsen. Als je alleen zoekt en je huurt iets in, dan hoef je er 
niks voor te betalen. 
Dennis: ah oké, dat is eigenlijk wel slim, ja. want je .. dan trek je toch meer mensen in die denken 
zo: ik heb alleen maar dingen nodig, dan kost het mij verder niks, zeg maar. 
Laury: ja, wellicht dat de matches sneller tot stand kunnen komen 
Sander: hebben jullie nog concurrenten eigenlijk, die een soortgelijk iets aanbieden wat jullie... 
Laury: nee, niet in de vorm zoals wij doen. Je hebt wel Business-to-business platformen, 
deelplatformen, maar die zijn dan bijvoorbeeld actief in een bepaalde sector of op een bepaald type 
item, er is bijvoorbeeld in België, heet Bullswap geloof ik, en zij focussen zich alleen op de 
bouwsector dus op dat platform kun je bouwmaterieel delen met een ander bouwbedrijf. En dat 
heb je ook nog 
Chantal: maar dan gaat het bij jullie echt om corebusiness en niet om de assets eromheen, hier. 
Laury: ja dat klopt. en je hebt ook volgens mij de officespace geloof ik, en dan kan je dus echt 
alleen maar kantoorplekken en vergaderruimtes delen.  
Er zijn echt platformen die in een niche zitten, en wij zeggen juist van focus op het lokale delen, 
want uiteindelijk is delen een lokale activiteit, een heftruck gaat niet van Tilburg naar den Bosch, 
die deel je op een bedrijvenpark bijvoorbeeld.  dan wil een bedrijf gewoon een platform hebben 
waarop ze al hun essence kunnen managen. Dus  dat de facilitair manager, inkoper naar het 
platform kan en dat die kan zeggen; nou hier mijn vergaderruimte en een heftruck en ook mijn 
tafels en bureaustoelen, etc. En niet dat die op vijf verschillende platformen moet inloggen om al 
die verschillende specifieke essence te gaan delen. dat is dus eigenlijk onze visie in ieder geval. 
Chantal: en weet u eigelijk al een beetje hoeveel de kritische massa er voor ebdrijven mee 
moeten doen om het echt succesvol te maken? 
Laury: ja dat is dus een kip-eieren-verhaal, je hebt wel een bepaalde kritische massa nodig, maar 
ja het kan ook zijn dat je met vier bedrijven al heel veel matches hebt omdat je juist elkaars 
essence nodig hebben, maar ja het is wel gewoon een gegeven dat je veel bedrijven nodig hebt die 
het gebruiken om het effectief te maken. Dus meer dan zestien in ieder geval. 
Dennis: ja dat dacht ik, ja 
Laury: het liefst wel driehonderd, zeg maar. 
Dennis: ik zat hetzelfde te denken aan minimaal de helft op zo'n bedrijvenpark. wij zaten te 
denken over het concreet maken van de kosten en baten die erbij zitten, hebben jullie dat op een 
of andere manier gedaan? 
Laury: ehm.. wij zijn daar nu wel mee bezig, maar ja, het is natuurlijk wel heel lastig omdat we 
actief zijn in heel veel verschillende sectoren. De bouwsector is niet te vergelijken met de zorg. en 
ook op heel veel verschillende typen essence. de heftruck is weer niet te vergelijken met een MRI-
scanner. maar we proberen. We zijn nu bezig met een, ja eigenlijk een soort van analytics-
weergave, waarbij we kunnen zeggen van; er is een platform, binnen een zieken huis, die hebben, 
dit en dit en dit onderling gedeeld binnen de afdelingen, nou dat heeft de nieuwwaarde van een 
MRI-scanner is dit, dus jullie hebben deze omzet gerealiseerd. Dat vragen we ook op het platform, 
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dus als iemand nu een heftruck erop heeft gezet, en die heeft hij bijvoorbeeld verkocht of verhuurd 
aan een ander bedrijf en hij wil de advertentie verwijderen of verlengen of wat dan ook.  dan 
moeten ze aangeven wat de financiële waarde is, die ze daarmee hebben gerealiseerd. 
Dus dat kan zijn; omzet uit alle keren dat die verhuurd is. maar dat kan dus ook zijn de omzet 
doordat die verkocht is. en die financiële waarde kunnen wij dan inzichtelijk maken, maar dat geldt 
natuurlijk ook voor het duurzaamheidsaspect, maar dat is heel erg lastig, want ja, hoeveel 
materialen bespaar je als je een heftruck niet nieuw koopt. dus ja, wij zijn er nu heel erg aan het 
kijken naar wat, dus die voordelen eigenlijk tastbaar kunnen maken. 
Dennis: ja, dat idee hadden wij ook, want dat is natuurlijk best wel voor veel ondernemers een 
capabel papier zien staan van; oh dus misschien het deelnemen wel waard of in iedere geval 
ernaar gaan kijken. 
Laury: ja, dus, ja, dat moet zeker, daar zijn wij ook mee bezig, maar dat is in ontwikkeling 
Dennis: ja, stakeholders is duidelijk. We hebben nog een hele andere vraag; wat is jullie 
inspiratiebron geweest voor het platform om dat ooit te gaan doen? 
Laury: Nou de oorspronkelijke oprichter van het platform die is nu niet meer actief binnen het 
bedrijf, maar die was werkzaam in de bouwsector. Die had een eigen staalbedrijf en die zag 
gewoon dat er in de bouw heel zwaar materieel stil stond, du ook door de komst van de internet 
zeg maar, krijg je gewoon een businesskans om een platform te bouwen waarop al die stilstaande 
grote machines, dat die dus zichtbaar werden. En dat dat voor bedrijven een meervoudige waarde 
kan opleveren. dus zo is het eigenlijk ontstaan, nou hij heeft na een jaar ongeveer afscheid 
genomen van de organisatie omdat het echt een ideeënman was en niet echt voor de uitvoer, dus 
daarin hebben wij het zeg maar overgenomen en hebben wij al wel heel snel het platform 
omgeteund naar, dus naar die one-stop-shop voor alle sectoren, ook omdat er vanuit de markt 
vraag kwam vooral binnen de zorg naar soortgelijke platformen. Nou vervolgens heb je die hele 
ontwikkeling rondom de deeleconomie, circulaire economie eigenlijk gaan ontstaan en daarop zij 
wij eigenlijk ingehaakt. Dus eigenlijk in principe gewoon een ondernemerskans. 
Dennis: dan hebben we het meeste wel gehad denk 
Sander: volgens mij was dat het wel ja, heb jij nog vragen Chantal? 
Chantal: nee 
Dennis: Nee? 
Chantal: nee, heel erg bedankt voor het interview, voor al deze antwoorden. 
Sander: heeft u nog vragen? 
Laury: ehm nee, ja ik denk wel dat wij zelf ook wel misschien wel iets om mee te nemen in jullie 
onderzoek, waar wij tegenaan lopen; vaak bij het activeren dus van die bedrijven en vooral heb je 
dat op een bedrijvenpark omdat je dus je hebt er vierhonderd op een park, hoe ga je die nu allen 
activeren.  
Kijk dat de directeur zegt; we doen mee, omdat het financieel voordelig is, voor mij, want ik wil 
uiteindelijk wel dat mijn bedrijf winstgevend is, etc. etc. Dat is logisch, maar die directeur gaat het 
zelf niet doen, dus die moet vervolgens tegen zijn medewerker zeggen; ga aan de slag met 
parksharing.  
Maar waarom zouden die medewerkers dat doen? dus what is in for them? en daar zijn wij, dat is 
misschien iets dat je in je enquête kan meenemen van onderzoek van waarom zou nou die 
individuele medewerker die uiteindelijk niet ziet wat er allemaal onder de streep overblijft zijn baan 
kan houden, maar wat is nou de motivatie voor diegene om hiermee aan de slag te gaan, buiten 
het duurzame aspect? er zijn natuurlijk medewerkers binnen het bedrijf die heel erg bezig zijn met 
duurzaamheid, die hieraan meedoen, dat kan ik wel inkomen. Maar kunnen we ze belonen 
bijvoorbeeld? of kunnen we met een bepaalde beloningsstructuur gaan werken?  wat zou voor hun 
nou de drijfveer zijn  om eraan mee te doen? 
En ik denk als we daarop in kunnen haken, in communicatie of andere vormen van activatie dat 
dus dan misschien wel meekrijgen. 
Dennis: ja dat denk ik ook dan wel. ja want het is dus wel, van; zo ja, het maakt mij verder niet 
uit of wij een nieuwe heftruck kopen of bij de buren lenen. 
Laury: precies het is voor mij alleen gedoe als ik hem bij de buren moet gaan halen. 
Kijk want bijvoorbeeld bij die grote zorginstelling Sheerenloo Iedere huis heeft zijn eigen budget 
waarvan zij dingen kunnen doen met hun cliënten, ja daar zijn allemaal gehandicapte personen, 
dus als je die blij kan maken met een nieuw bed, wat van een ander huis af komt, ja dat is 
natuurlijk superleuk om te zien als je iemand blij kan maken. 
En dat andere huis verdient daar bijvoorbeeld 50 euro aan en dat bedrag mogen zij in hun potje 
stoppen. 
Chantal:(..) waarmee zij iets leuks voor de cliënten kunnen doen? 
Laury: precies dus daar is het heel duidelijk voor de medewerkers van: wat zit er voor mij in. Ik 
kan andere mensen blij maken en ik kan wat geld verdienen voor mijn eigen huis. 
Sander: ja want die zien natuurlijk al van onder de streep eigenlijk verder al wat er bijkomt in 
principe. 
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Laury: en ze zien ook echt direct al het resultaat 
Dennis: het is wel een interessante deelvraag 
Sander: ja denk het ook wel ja 
Dennis: een ding waarin ik met u gelijk bedenk is de snelheid ervan, zodra iets nieuw koopt dan 
duurt het soms nog wel eens, er gaat nog wel eens wat tijd overheen, ligt eraan wat je bestelt of 
wat je nodig hebt, dat dat misschien wel een, ja, motivatie kan zijn van je hebt iets nodig dan bij 
de buren dan het je het binnen een week misschien wel of binnen een dag. 
Laury: Nou ja, misschien moeten we wel vaak heb je binnen die bedrijven een soort van intranet 
of ze hebben een soort van inkooptool en dat parksharing eens soort van button wordt of ‘dunno 
hoe we dat gaan bereiken dat is dan vraag twee, maar. 
Dennis: ja 
Laury: Ze moeten .. hoe gaan we het onderdeel krijgen zeg maar, van het dagelijkse bezigheden 
binnen een bedrijf? 
Dennis: dat is wel lastig want iedereen, ja, omdat je zoveel bedrijven hebt, ik werk zelf bij een 
best wel groot bedrijf van 250 medewerkers het is eigenlijk wel een (..)groepheden, er zitten 
vijftien bv’s onder en gaan alle inkopen via de inkoopafdeling, met inkoopnummers etc. maar daar 
zou je bijvoorbeeld als je daar bij de inkoop actief krijgt zodra mensen iets inschiet of iets komen 
vragen; waar heb je al gekeken bij, of dat ze eerst gaan kijken op parksharing en daarna pas als 
ze (..) ieders naar nieuw gaan, als je natuurlijk bedrijven hebt waar iedereen zomaar kan inkopen, 
dan wordt het al eens stuk lastiger. 
Laury: ja, maar dan zijn de bedrijven al vaak wat kleiner, als iedereen kan inkopen. Dan heb je 
natuurlijk al een kleiner team, wat je op de hoogte moet brengen alleen, het feit dat hoe ga we al 
die bedrijven met een beperkt budget, want ja het is natuurlijk zo, Solaris heeft geen miljoenen te 
besteden aan marketing. Maar hoe gaan we nu zorgen dat die medewerkers zodra die thuis in zijn 
auto stapt, op de fiets of wat dan ook, dat die constant eigenlijk geconfronteerd wordt met 
parksharing, op het toilet op de gang, op de .weet ik veel LED schermen die in het gebouw hangen, 
als die inlogt op zijn computer dat die het ziet.  
Chantal: in ieder geval lijkt me dat, hangen er nu overal borden in het, zeg maar bedrijventerrein 
binnenkomt zagen we bij de ingang gewoon een groot bord met parksharing , dan zie jet het in 
ieder geval dagelijks een keer. Die lijkt me dan weinig moeite om het in ieder geval een keer te 
zien 
Laury: ja, dat klopt 
Dennis: ok, volgens mij is het wel duidelijk toch, 
Sander: dat wij wel nieuwe puntjes hebben 
Laury: jazeker, waar zijn we aan begonnen, ja we hebben wel, er zijn wel meerder onderzoeken 
gedaan, zeg maar met andere samenwerkingspartners. Ik kan wel even dadelijk in mijn Dropbox 
zoeken of ik die enquêtes kan terugvinden van andere studenten, maar dat.. ik weet in ieder geval 
dat eentje binnen een ziekenhuis gedaan, de ander heeft dan binnen een aantal bedrijven in 
Australië gedaan, dus dat zijn wel andere…ja 
Dennis: andere groepen? 
Laury: andere groepen, wellicht dat je daar vragen uit kunt halen die efficiënt zijn 
Dennis: ik zat erover na te denken van in die enquête vragen te van: wat zijn jullie twijfels 
erover? We hebben nu een meerkeuzevraag, maar ik dacht  ga je ze dan.. is het handiger om, om 
ze een voorzetje te geven dat je in iedere geval een antwoord krijgt of geef je ze een open vraag: 
vul maar zelf in. Dat ze niet makkelijk denken van; oh ja, ja dat vind ik wel kruisje. 
Laury: ja 
Dennis: maar ik heb zelf als ik een enquête invul en er staat een open vel, dan ben je al gauw 
geneigd om te zeggen; ik vind het eigenlijk wel prima. 
Laury: ja, ik zou vooral in eerste instantie insteken op de positieve vragen, dus de positief 
geformuleerd , dat mensen een  beetje denken in kansen in plaats van de ze meteen al in alle 
obstakels gaan schieten, want dat is natuurlijk vaak wat je hebt bij iets innovatiefs, als mensen 
hun gedrag moeten gaan veranderen, dan gaan ze eerst honderd redenen bedenken waarom ze 
het niet gaan doen. Maar we willen juist weten waarom ze wel zouden gaan doen. Uiteindelijk ook 
waarom ze het nu niet doen. Maar wat zijn  de beweegredenen van hun om er wel mee aan de slag 
te gaan.  
En misschien ook wel een vraag om te stellen. Kijk ik weet natuurlijk niet waar die enquête terecht 
gaat komen, maar hoe nu de interne communicatie in zo’n bedrijf gaat. Dus stel er  is in zo’n 
bedrijf iets nieuws, al is het maar een nieuw broodje voor tijdens de lunch, hoe worden alle 
medewerkers daarop op de hoogte gebracht? Krijgen ze dan een mail? Hangt er iets op het 
prikbord of.. staat het op zo’n narrowcasting scherm? Zodat wij ook weten, hoe zouden wij 
parksharing in zo’n bedrijf onder de aandacht kunnen brengen?. IK denk dat dat misschien ook wel 
nog niet tussen staan. 
Dennis: nee, die staan er ook nog niet tussen, dat is wel een goeie ja. Dat je een beetje een beeld 
krijgt van hoe kunne wij dat het beste aanpakken 
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Laury: ja, ja, Hoe kunnen we het nu in zo’n organisatie krijgen, hoe zijn ze normaal op de hoogte 
van, een nieuwe machine of een nieuwe werknemer of ik noem maar wat.  
Chantal: Ik denk dat dit het was dan, bedankt 
Laury: stond ‘ie nog aan? 
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Bijlage 2 Enquête resultaten  
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Weet niet 

Veel onder de aandacht brengen bij de bedrijven 

Info 
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