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Piet-Hein Kolff  
Directeur Accres

Accres betekent niet alleen letterlijk 
‘groei’ maar staat ook voor Accommo-
daties, Recreatie, Educatie en Sport. De 
domeinen die sinds de oprichting van 
Accres in 1999 nog altijd terugkomen in 
de bedrijfsvoering, locaties en diensten 
die Accres ontwikkelt, beheert en ex-
ploiteert.

Wij zijn sinds 1999 doorgegroeid tot 
een veelzijdig bedrijf met meer dan 80 
locaties en verschillende diensten in onze 
portefeuille. Al meer dan 20 jaar zijn wij 
een lokale partner met grote ambities. 
Samen met onze medewerkers, onze 
opdrachtgevers en andere stakeholders 
is Accres dé multi-maatschappelijke 
dienstverlener uit Apeldoorn. Daarbij vindt 
Accres daadkrachtig de balans tussen het 
maatschappelijk belang en (financieel) 
gezonde exploitaties waarbij de bezoe-
kers en bewoners centraal staan. 

HET VOORWOORD



In 1999 kwam Accres op eigen benen te 
staan. Afkomstig van een afdeling van 
Gemeente Apeldoorn en na een kern-
taken-/bezuinigingsdiscussie werd het 
tijd om zelfstandig het maatschappelijk 
vastgoed te beheren en exploiteren. 
 
Inmiddels voert Accres voor meer dan 
tachtig accommodaties verspreid over 
de provincies Utrecht, Gelderland en 
Overijssel met veel plezier (gemeentelijke) 
opdrachten uit. Dit met als doel een zo 
hoog mogelijk maatschappelijk rende-
ment.

Wij zijn er om opdrachtgevers te helpen 
bij het realiseren van hun beleids-
doelstellingen. Wij zetten beleid van 
onze opdrachtgevers om in concrete 
acties. Hoe wij dat doen? Door het 
ontwikkelen van totaalconcepten om 
iedereen te laten beleven, leren, bewe-
gen, ontspannen en ervaren. Voor onze 
opdrachtgevers zijn we een enthousiaste, 
betrouwbare partner met ambitie. Wij 
houden van resultaten. Die staan en 
maken wij zoveel mogelijk meetbaar.  

EEN MULTI-
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENER

Zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers 
en dragen wij bij aan de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen en geluk in de buurt.  
De accommodaties faciliteren de ambities 
van onze opdrachtgevers en voegen waar-
de toe. Door onze focus op maatschappelijk 
rendement en sociaal verantwoord on-
dernemen dragen wij aantoonbaar bij aan 
een gezonde en gelukkige samenleving. 
 
MISSIE
Wij geven iedereen ruimte om elkaar 
te ontmoeten, te beleven, te bewegen, 
ontspannen, ervaren en om te leren. Met 
elkaar staan we voor meer gezondheid en 
geluk. 

VISIE
Vanuit concepten ondernemen wij door 
deskundige exploitatie en beheer van 
onze accommodaties, locaties en het 
organiseren van (sportieve) activiteiten, 
deze manier is onderscheidend. Daarmee 
zijn wij een onmisbare partner voor een 
gemeente, haar inwoners en bezoekers. 
Onze medewerkers en ons inspirerend 
netwerk maken daarbij verschil. 

“Voor meer dan 80 accommodaties voeren wij met veel 
enthousiasme gemeentelijke opdrachten uit. We beheren 
en onderhouden niet alleen gebouwen, maar ook zaken als 
parkbeheer, sportstimulering en recreatieve activiteiten 
nemen wij voor onze rekening.”



KINDERBOERDERIJEN
De drie kinderboerderijen die Accres namens de 
Gemeente Apeldoorn beheert staan midden in de wijk.  
Het zijn ontmoetingsplekken waar kinderen en volwas-
senen kunnen ontspannen en meer leren over het Neder-
landse boerderijleven. Iedere kinderboerderij richt zich 
op een eigen thema.

De kinderboerderijen Laag Buurlo en De Maten zijn gratis
toegankelijk en daarmee zeer laagdrempelig.

Ook bij Kinderparadijs Malkenschoten (Binky) kunnen be-
zoekers tegen betaling op een laagdrempelige manier meer 
te weten komen over het boerderijleven en de dieren aaien 
en voeren. Kinderparadijs Malkenschoten heeft daarnaast 
veel speelfaciliteiten, een eigen animatieprogrammering 
en horecavoorzieningen. Daarmee is Kinderparadijs 
Malkenschoten een geliefde locatie voor schoolreisjes en 
dagrecreanten uit de wijde omgeving.   

www.binky.nl 
www.kinderboerderijenapeldoorn.nl

ONZE CONCEPTEN
Accres beheert en exploiteert meer dan 
80 accommodaties. We beheren en on-
derhouden niet alleen de gebouwen.

Ook zaken als parkbeheer, sportstimule-
ring en recreatieve activiteiten nemen wij 
voor onze rekening. Het doel hierbij is altijd 
een zo hoog mogelijk maatschappelijk 
rendement. Dit alles doen we met bevlogen 
medewerkers, waaronder veel vrijwilligers 
en mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. 

De kennis en ervaring die we hebben opge-
daan zetten we ook op andere plekken in. 
Belangrijk daarbij is lokale betrokkenheid 
en behoud van de identiteit van de locatie. 
We kijken samen met onze opdrachtgever 
wat nodig is om ervoor te zorgen dat 
hun beleidsdoelstellingen gerealiseerd 
worden. Daarnaast voegen wij in overleg 
met de opdrachtgever daar waar mogelijk 
waarde toe aan de locaties. Zo investeren 
we bijvoorbeeld zelf in evenementen pas-
send bij de plaats en omgeving, regelen we 
de programmering in wijkcentra of zorgen 
we voor speelactiviteiten voor kinderen.
 
DIT ZIJN ONZE CONCEPTEN
Kinderboerderijen, Parkbeheer, 
Sportaccommodaties, Sportstimulering, 
Vastgoed beheer, Wijkcentra, 
Zwembaden, Evenementen en Family 
Entertainment Centers. 



SPORTACCOMMODATIES
De sporthallen die Accres in opdracht van de gemeente 
exploiteert zijn zeer geschikte locaties voor uiteenlopen-
de evenementen, en niet voor sport alleen.

Accres beheert in totaal meer dan 45 sportlocaties voor 
de gemeente Apeldoorn; van gymzaal tot sporthal ge-
schikt voor (top)sportevenementen. Hierbij werkt Accres 
nauw samen met verenigingen, onderwijs, bonden en 
andere sportinstanties en particulieren. Een aantal zalen 
is bovendien zeer geschikt voor andere grote (publieks)- 
evenementen. 

www.sporthallenapeldoorn.nl

PARKBEHEER
Met Stadspark Berg & Bos in Apeldoorn brengen we de 
natuur dichter bij de bewoners van Apeldoorn. 

Onze eigen groenbeheerploeg zorgt er elke dag voor dat 
het park zich van haar mooiste kant laat zien. Dit onderhoud 
hebben we in eigen beheer. Ook de ondersteuning bij eve-
nementen op de Bosweide behoort tot de werkzaamheden. 
Het park is de entree voor verschillende partners, zoals 
Apenheul en Klimbos Veluwe.

Verder is Accres in deze rijke omgeving van Berg & Bos  
in Apeldoorn West vol recreatie en natuur verantwoorde- 
lijk voor het parkeerbeheer met meer dan 2.000 parkeer-
plekken.  

www.bergenbosapeldoorn.nl



VASTGOED BEHEER
In Apeldoorn heeft Accres in opdracht van de Gemeente 
Apeldoorn de verantwoordelijkheid voor zowel het eige-
narenonderhoud als het gebruikersonderhoud van een 
groot deel van het maatschappelijk vastgoed binnen de 
Gemeente Apeldoorn. Van de kinderboerderijen, zwem-
baden en wijkcentra tot bijvoorbeeld de cultuurpanden als
ACEC en Huis voor Schoone Kunsten met daarin een 
poppodium, filmzalen en een educatief centrum voor 
culturele educatie en ontwikkeling.

Accres heeft de vakspecialisten in eigen dienst, een eigen 
wagenpark en een eigen technische dienst waardoor 
Accres flexibel en accuraat te werk kan gaan.

In Almelo valt het vastgoedonderhoud van de zes wijkcentra 
die Accres beheert nog onder de verantwoordelijkheid van 
de Gemeente Almelo.

www.accres.nl/vastgoed-beheer

SPORTSTIMULERING
Het team Sportstimulering en Bewegingsonderwijs van 
Accres is een groep van meer dan 30 sportieve profes-
sionals die zich dagelijks inzet om de Apeldoorner in 
beweging te krijgen en te houden.

Accres verzorgt met haar vakdocenten het bewegingson-
derwijs op de helft van alle basisscholen in Apeldoorn en 
dat worden er steeds meer. Er wordt door de zogenaamde 
buurtsportwerkers veel samengewerkt met sportvereni-
gingen, scholen en andere organisaties. 

Accres Sportstimulering organiseert ook de school-
sporttoernooien, introduceerde de Sport van de Maand 
in Apeldoorn, en biedt weerbaarheidstrainingen aan voor 
jongeren. 

Sportstimulering richt zich met haar activiteiten op 
bewegen van jong tot oud, en op alle doelgroepen van de 
inclusieve samenleving in de wijk en op locatie.

sportstimulering.accres.nl
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Enschede

Wij geven iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten,
te beleven, te bewegen, ontspannen, ervaren en om te leren. 
Met elkaar staan we voor meer gezondheid en geluk.

Missie

Lorem ipsum

Vanuit concepten ondernemen wij door deskundige exploitatie
en beheer van onze accommodaties, locaties en het organiseren
van (sportieve) activiteiten, deze manier is onderscheidend.
Daarmee zijn wij een onmisbare partner voor een gemeente,
haar inwoners en bezoekers. Onze medewerkers en ons
inspirerend netwerk maken daarbij verschil.   

Visie

PSO TREDE 3

>80 MEER DAN 80 ACCOMMODATIES
VERDEELD OVER DE PROVINCIES
GELDERLAND, OVERIJSSEL EN UTRECHT

>65
MEER DAN 65 VRIJWILLIGERS VERDEELD OVER
DE VERSCHILLENDE ACCOMMODATIES

LOKAAL BETROKKEN, GASTVRIJ,
TOEGANKELIJK, MEEDENKEND & BETROUWBAAR 



ZWEMBADEN
Drie zwembaden in Apeldoorn zijn in het beheer van 
Accres. 

Aquacentrum Malkander is een multifunctioneel familiebad 
waar iedereen zich welkom voelt. Malkander heeft naast haar 
zwemschool een gevarieerde programmering van recreatief 
zwemmen, aquasporten, banenzwemmen en verenigings-
zwemmen. Het is een gezellig zwembad met een groot rvs 
buitenbassin, zonneweides en horeca gelegenheden. 

Openluchtbad Boschbad is het grootste openluchtzwem-
bad van Nederland, en ligt naast Apenheul en Stadspark 
Berg & Bos. Bij mooi weer komen er dagelijks meer dan 
5.000 bezoekers van de zon, de diverse baden, de glijbanen 
en de bosrijke omgeving genieten. Het Boschbad heeft 
een grote oppervlakte en is buiten het hoogseizoen ook 
geschikt voor evenementen. 

Het Kristal is een relatief klein doelgroepenbad met een ge-
middeld hogere watertemperatuur. Het bad wordt dagelijks 
ingezet voor zwemles en doelgroepen die onder vakkundige 
begeleiding zwemmen. 

WIJKCENTRA
Accres beheert in Apeldoorn een grote diversiteit aan 
sociaal culturele accommodaties. Van het multifunctio-
nele dok Zuid, een jeugdcentrum, tot ontmoetingsplekken 
als De Groene Hoven. Of unieke plekken als de Wenumse 
Watermolen en het Theehuis in Stadspark Berg & Bos.

De opdracht van beheer van de wijkcentra kan in overleg 
uitgebreid worden met de inzet van een sociaal beheerder.  
Hij/zij kan activiteiten organiseren en de programmering 
afstemmen op de diverse locaties. 

In Almelo beheren wij zes wijkcentra die een bijdrage leve-
ren aan de ontmoeting in de wijk. Van kookworkshops tot 
oefenruimte voor het lokale Shantykoor, iedereen weet de 
weg naar het wijkcentrum in Almelo te vinden.

www.zaalhureninapeldoorn.nl
almelo.accres.nl

www.boschbad.nl
www.malkander.nl
www.kristalapeldoorn.nl



EVENEMENTEN
Een aantal locaties die Accres in haar portfolio heeft, zijn 
uitermate geschikt voor evenementen, van groot tot klein.  
 
Er zijn een aantal evenementen die wij zelf organiseren 
op één van onze locaties, zoals het Openlucht Filmfestival 
op de bosweide van Stadspark Berg & Bos. Aan de andere 
kant worden onze locaties ook gehuurd door derden om 
bijvoorbeeld bij één van onze sporthallen, wijkcentra of 
parken een evenement te houden.  

www.openluchtfilmfestival.nl

FAMILY ENTERTAINMENT CENTERS
Beleving en ontspanning, dat is wat de bezoeker er-
vaart in één van onze Family Entertainment Centers in 
Apeldoorn en Enschede. Een futuristisch gethematiseer-
de E-kartbaan, uitgebreid met lasertag, VR games en  
escaperooms in eenzelfde thema. En in Apeldoorn vind je 
ook nog een VIP Glow bowlingbaan.
 
De Family Entertainment Centers hebben de naam ZERO55. 
Dit is afkomstig van het kengetal van Apeldoorn, waar dit 
concept vanuit Accres is bedacht en ontwikkeld. ZERO55 
is tevens een futuristische naam die compleet is doorge-
voerd in de huisstijl en het concept. ZERO staat ook voor 
de maatschappelijke- en milieubewuste wijze waarop dit 
concept is opgezet met elektrisch karten op energie die 
door zonnepanelen is opgewekt.

www.ZERO55.nl



Kernwaarden waar wij 

vanuit werken

ONZE KERNWAARDEN

BETROUWBAAR
Wij zijn oprecht en komen onze 

afspraken na.

GASTVRIJ 
Wij verwelkomen iedereen. 

 
MEEDENKEND 

Wij hebben aandacht voor de 
behoefte en kunnen inspelen 

op wensen. 

 
TOEGANKELIJK 

Wij zijn gemakkelijk 
vindbaar en laagdrempelig te 

bereiken. 

 
LOKAAL BETROKKEN 
Wij weten wat er in de 

omgeving speelt en passen onze 
producten en dienstverlening 

daar op aan.



KLANT CENTRAAL
De verwachtingen van onze klanten 
overtreffen. Dat is altijd het uitgangspunt. 
Maar dan moet je wel weten wat die ver-
wachtingen zijn. Daarom starten we altijd 
met onderzoek naar lokale klantbehoeftes. 
Vervolgens betrekken wij onze klanten 
bij het samenstellen van onze diensten. 
Periodiek meten wij de klanttevredenheid 
en op basis daarvan blijven wij vernieuwen 
en verbeteren.

BEVLOGEN MEDEWERKERS
Bevlogen medewerkers zijn misschien wel 
de belangrijkste factor in onze dienstver-
lening. Zij maken het verschil voor de klant. 
Vanuit onze visie coachen, trainen en be-
geleiden we onze lokale medewerkers op 
ontwikkeling, vitaliteit, klantgerichtheid 
en kennis. Wij maken hierbij intensief ge-
bruik van de medewerkersreis. Zo zorgen 
we voor bevlogen medewerkers die plezier 
hebben in hun werk, goed presteren en 
daardoor relatief lang in dienst blijven.

NETWERK AANPAK
Wij geloven in de kracht van het lokale 
netwerk. Wij leggen verbindingen op ieder 
niveau om onze locaties en activiteiten 
te versterken. Hierbij speelt de samen-
werking met onze strategisch partners 
op het gebied van bijvoorbeeld facilitaire 
dienstverlening en horeca een belangrijke 
rol. Daarnaast stimuleren wij de netwerk 
vaardigheden van onze medewerkers om 
verbindingen tot stand te brengen. 

MAATWERK
Omdat de vraag vanuit onze opdrachtge-
vers vaak uniek is, benaderen wij ieder 
project als maatwerk. Dat start met gede-
gen onderzoek naar lokale klantbehoeftes 
en de situatie op de markt. Wij betrekken 
onze opdrachtgevers bij het samenstellen 
van onze diensten en ook tijdens de exploi-
tatie blijven wij innoveren en ondernemen. 
Zo spelen wij in op veranderingen en 
behoeftes van de maatschappij en onze 
opdrachtgevers.

BEHEER EN ONDERHOUD
Wij werken met meerjaren-onderhouds-
plannen. Door slimme inkoop en planning 
realiseren wij de beste kwaliteit tegen reële 
kosten. Voor onze opdrachtgevers zorgen 
we voor zekerheid met ISO-certificering en 
budgetneutraal garantie.

ONDERNEMERSCHAP
Maatschappelijk gedreven en ondernemer-
schap gaan hand in hand. Een markt- en 
klantgerichte aanpak zorgt voor meer 
omzet en een betere bezettingsgraad. 
En dat levert weer meer rendement per 
accommodatie op. Wij bouwen onze con-
cepten op sociaal ondernemerschap en 
stimuleren dit ondernemerschap bij onze 
mensen op de accommodatie.     

BRANDING EN COMMUNICATIE
Wij streven naar duidelijk herkenbare 
locaties die passen bij de buurt en haar 
bewoners. Wij vinden het belangrijk om 

SLIMME EXPLOITATIE
eenduidig en aantrekkelijk te communi-
ceren met onze klanten. Zo kennen onze 
klanten onze diensten, verhogen wij omzet 
en bouwen wij duurzame klantrelaties. 
Social media is hierbij een goed hulpmiddel 
om dit doel te bereiken. Facebook, Twitter, 
LinkedIn en ook onze eigen websites. 

MAATSCHAPPELIJK GEDREVEN
Met onze accommodaties en activiteiten 
proberen we sociale waarde toe te voegen 
voor buurten en haar bewoners. Wij zijn er 
voor iedereen, dus hanteren we gunstige 
tarieven. Wij hebben ruime openingstijden 

en hebben indien mogelijk budgetregelin-
gen voor mensen met een laag inkomen. 
Wij investeren in de sociale infrastructuur, 
ook als dit voor de exploitatie niet direct 
gevraagd wordt.     

RESULTAATGERICHT
Wij willen graag zo veel mogelijk maat-
schappelijke waarde realiseren. Daarom 
stellen wij ambitieuze, maar reële doel-
stellingen. Doelstellingen die we continu 
monitoren en waarop we de exploitatie 
bijsturen.    



Accres benadert nieuwe opdrachten 
vanuit haar (lokale) netwerk, indien deze 
aansluiten bij haar missie, visie en kern-
waarden. Hierbij is het maatschappelijk 
rendement belangrijker dan het finan-
ciële aspect en fungeert een intensieve 
samenwerking met de gemeente als basis 
voor een succesvolle exploitatie.

Wij kijken graag met een (potentiële) op-
drachtgever naar een passende vorm van 
samenwerken. Dat kan de relatief onbeken-
de constructie van een publiek-publieke 
samenwerking (PPS) of joint venture zijn of 
een bestaande samenwerkingsvorm.
 
PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKING
Bij een publiek-publieke samenwerking 
werken gemeenten samen met gemeen-
telijke bedrijven en is aanbesteden niet  
nodig. De partners kunnen samen open-
bare diensten uitvoeren en er hoeft geen 
aparte rechtspersoon te worden opge-
richt. 

SAMENWERKEN

Samenwerken 

met Accres?
We bespreken graag de mogelijkheden! 
Neem contact met ons op voor meer 
informatie.

T  055 527 05 50   |   E  info@accres.nl

BEZOEKADRES
Laan van Westenenk 4, 7336 AZ Apeldoorn
(gevestigd op de FSG-Campus)
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