


Iedere dag beter, 
iedere dag een fan erbij
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Fysieke en sociale veiligheid

De basis op orde: hygiënefactoren, fysiek en sociaal

Aangenaam en comfortabel

Verrassend

Verbeteren: specifiek met lage inspanning
Doel: positief te onderscheiden

Verbeteren: generiek met grote 
inspanning

Verbeteren: 
noodzaak

De benedengrens

Visie: focus op basis van de 
‘klant-wens piramide’



Schoon, heel en veilig

Visie op facilitair bedrijf



Operations - FM

Repair & 
Maintenance

Cleaning & 
Services

Sustainability
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- Focus waterveiligheid zonder 
gebruik van chemicaliën

- In gebruik name elektrische 
bussen voor de TD

- Park overstijgend werken, 
delen van kennis en kunde

- Meer uniformiteit op de parken 
(kwaliteit / uitstraling)

- Uitdaging personeelstekorten 

- Last-minute patroon

- Gem. gasttevredenheid NL   
jun-aug: 7,8

- Parken gaan naar Green Key

- Waterschaarste en 
wateroverlast
(weersveranderingen)

- Energie besparende 
maatregelen



Veiligheid en wet- en 
regelgeving

Quality & Improvement



Samenwerking en communicatie met toezichthouders

1. Overtreding/ 
waarschuwing 

•Sta de toezichthouder 
te woord

•Geef de informatie 
waar om wordt 
gevraagd

•Stel iets buiten 
gebruik wanneer het 
niet veilig is of de 
toezichthouder dit 
eist.

2. Intern melden

(EuroParcs)

•Meld een 
overtreding/ 
waarschuwing intern 
met;                                       
1. Formulier: 
"Melding overtreding"                         
2. De 
handhavingsbrief 

•Mailen naar je 
regiomanager en  
Henco.kleinkromhof
@europarcs.nl

3. Oplossen

•Zorg dat de gebreken 
of tekortkomingen 
z.s.m. worden 
opgelost

4. Terugkoppeling

(Toezichthouder)

•Informeer de 
toezichthouder 
schriftelijk over de 
genomen of te nemen 
stappen 

•Vraag schriftelijk 
uitstel wanneer je 
niet op tijd gaat 
voldoen

•Probeer een boete te 
voorkomen door op 
tijd een zienswijze in 
te dienen

•Voor ondersteuning 
vanuit communicatie 
Renee.bouwman      
@europarcs.nl

5. Intern afmelden

(EuroParcs)

•Afmelden per e-mail 
wanneer alle 
tekortkomingen zijn 
opgelost

•Mailen naar je 
regiomanager en  
Henco.kleinkromhof
@europarcs.nl



Veiligheid medewerkers

Goedgekeurde
RI&E op alle 
parken



Bedrijfsnoodorganisatie



Veilig in en uit het water: Wie Checkt Jou?



Veiligheid gasten en medewerkers



Veiligheid gasten en medewerkers





Iedere dag beter, iedere dag 1 fan erbij !

Visie op commercieel bedrijf



Recreatheek

Online animatieprogramma



Het is zomer !!!



Het is zomer !!!



Het is zomer !!!



Het is zomer !!!



Omise - pilot



Ook leuk!  ….

Parkteams worden in een nieuw jasje gestoken

 

EuroParcs lanceert Speak EP, een eigentijds 

intern communicatieplatform 
 

 



Focus komende periode

Facilitair
Commercieel

concept
Kwaliteit en

veiligheid
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- Schoonmaak

- Groen

- Mjop centraal en woningen

- Toegang en registratie

- Schoon – Heel - Veilig

- Positionerings documenten

- Onderscheidende concepten

- Personeels luwe concepten

- Verbeterde Horeca en retail

- Online journey

- Trainen en opleiden teams

- Greenkey

- Uitbreiding audit / systeem
toezicht

- Brandveiligheid & zwembaden
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