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Start-2-Share deelplatform voor 

bedrijventerreinen gelanceerd in Antwerpen en 

Limburg  
 

08/12/2020  was het officiële startschot van het nieuwe deelplatform voor bedrijventerreinen ‘Start-

2-Share’. Via een online event werden bijna 40 aanwezige bedrijven warm gemaakt om hun 

machines, materiaal en ruimte te delen met de naburige bedrijven. 

Vlaanderen is ondertussen reeds bekend met particuliere deelplatformen zoals Uber(Eat), Airbnb, 

Deliveroo, Peerby ... , maar voor het delen van zaken tussen bedrijven zijn er nog vele kansen. “Vele 

bedrijven hebben vandaag machines, ruimtes die meer dan 20% van de tijd niet gebruikt worden, 

door dit open te stellen naar andere bedrijven krijgt het bedrijf de investering gemakkelijk terug 

verdienen, maar bespaart de huurder ook de noodzaak om deze zelf aan te kopen” aldus Igna Linten, 

Head of City services Quares.  

Met ondersteuning van Vlaanderen Circulair bouwen Quares Parkmanagement en i.Revitalise samen 

aan een nieuw deelplatform dat bedrijven hoopt te overtuigen om ruimten, materieel en zelfs 

personeel met elkaar te delen. De lancering gebeurt vandaag met een focus op bedrijventerreinen 

waar Quares reeds Parkmanager is in de provincies Antwerpen en Limburg. “Uit onze 

behoefteanalyse blijkt dat 50% van de bedrijven bereid zijn om te delen, het doel is nu om ook 

bedrijven die drempelvrees te helpen overkomen.” Aldus Toon Dirckx die mee aan de wieg stond van 

Start-2-Share. 

“De deeleconomie biedt vele kansen voor 

bedrijven” 
De kansen voor de deeleconomie vinden plaats op drie thema’s: extra omzet en kostenbesparing, 

duurzame en circulaire transitie die CO²bespaart en samenwerking en verbinding tussen bedrijven 

faciliteren. Een bedrijf dat zijn ruimte deelt haalt extra omzet, het bedrijf dat huurt bespaart in het 

feit dat hij voor pieken of tijdelijke noden geen extra investering moet doen en zo kosten bespaart. 

“De opzet is om de totale kost voor iedereen in de keten, zowel de partners als de gebruikers, te 

verlagen en zo verdere drempels weg te werken,” stelt Stefan Verreyken, CEO van i.Revitalise. Delen 

is ook ecologisch omdat ruimten en materieel beter wordt gebruikt waardoor geen nieuwe ruimte of 

extra materieel moet aangekocht worden, zo besparen we CO². Het laatste doel dat we hiermee 

willen verwezenlijken is dat bedrijven elkaar beter leren kennen. Hierdoor kunnen hopelijk nieuwe 

samenwerkingsverbanden ontstaan en wie weet ook nieuwe innovaties! 
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Het deelplatform start op de bedrijventerreinen Luithagen, Mechelen Noord + Zuid, 

Parkmanagement West-Limburg en Houthalen-Helchteren. 

 

  

 

 

Het team achter Start2Share (vlnr. Stefan Verreyken CEO I.Revitalise, Patrick Rutten Business 

Development Manager I.Revitalise, Igna Linten Head of City Services Quares, Bart De Smedt CINO 

Quares en Toon Dirckx Senior Consultant Quares) 

 

Voor meer informatie : 
www.quares.be 

Toon Dirckx 
Tel. +32 (0)472 66 02 72 
Toon.dirckx@quares.be 
 

Voor meer informatie :  
www.irevitalise.eu 

Patrick Rutten 
Tel. +32 (0) 475 23 06 93 
Patrick.rutten@irevitalise.eu  
 

 

Over Quares 
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Quares staat voor Quality Real Estate Services. Een uitgesproken klemtoon op kwaliteit, innovatie en 

duurzaamheid. Die zorgt ervoor dat we steeds het maximale halen uit vastgoed, voor onze klanten, 

onze partners en onze investeerders. De Quares groep bestaat uit 4 operationele merken zijnde 

Agency, Commercial, Jade en Room to Bloom. Quares beheert vandaag 28 bedrijventerreinen 

waarop het inzet op een duurzame shift via innovatie transitietrajecten zoals bijvoorbeeld Start-2-

Share. 

 

Over i.Revitalise  

i.Revitalise is een B2B matchmaker voor high tech machines, apparatuur, infrastructuur, engineering 

en know-how. Ze zijn actief in de maakindustrie, onderhouds- en revisiesectoren en onderzoek- en 

ontwikkelingswereld. De start-up biedt via een online deelplatform eenvoudige toegang tot 

bestaande high tech assets en capabilities voor bedrijven met een productieprobleem, een 

investeringsdossier met lage ROI, ter voorbereiding van een investering of gewoon om de juiste 

leverancier te vinden. Om hun innovatie en duurzaamheid te ondersteunen werken ze voor en met 

lokale bedrijven waardoor ze bestaande middelen en kennis aanbieden.  

Met steun van: 

 


