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Fairy park 
 

Activiteiten en ontstaansgeschiedenis 

Fairy park is een in het noorden van Nederland gevestigd sprookjespark. Het park trekt 

jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen bezoekers, kent internationale bekendheid en is geopend 

van 1 maart tot 1 oktober. 

Het park is in de jaren 60 opgericht door baron Noorder toe Sloot en is gelegen op het 

landgoed van deze adellijke familie.  De baron, die een groot gevoel voor mysterie en voor 

verhalen van vroeger had, zocht een manier om het landgoed van de familie Noorder toe 

Sloot in stand te kunnen houden. Hoewel de opzet van het park in eerste instantie eenvoudig 

was, bleek zijn idee al snel een schot in de roos te zijn. Nu, anno 2013, is het park gegroeid 

tot één van de grootste attractieparken in Europa voor jong en oud. 

Op het park bevinden zich naast allerlei sprookjesachtige attracties tevens diverse 

horecagelegenheden en een winkel. Het park is toegankelijk voor jong en oud en kent 

meerdere arrangementen.  

 

Cultuur 

Het personeel is er trots op om deel uit te maken van Fairy park en beschouwt zichzelf als 

één grote familie, gedreven door dezelfde liefde voor sprookjes en mysteriën. De directie 

beschouwt de inbreng van de personeelsleden, die elk specialist zijn op hun eigen terrein, 

als zeer waardevol. Regelmatig organiseert de directie dan ook bijeenkomsten waarin de 

plannen worden getoetst aan de mening van het personeel. Zo ontstaan vaak spontaan 

ideeën voor prachtige attracties zoals laatst de nieuwe attractie “Het Vikingschip”. 

Aan de mening van bezoekers wordt ook veel waarde gehecht. Vaste bezoekers die  Fairy 

park een warm hart toedragen kunnen tegen betaling van 70 euro lid worden van de 

vereniging “Vrienden van Fairy park”. Behalve het recht om als eerste te mogen genieten 

van attracties ontvangen de leden van deze vereniging twee keer per jaar een uitnodiging 

om mee te denken met de directie over de toekomst van het park. 

 

Strategie 

In overleg met de leden van “Vrienden van Fairy park”  en het personeel heeft de directie 

gekozen voor de volgende missie: “Duurzaam genieten voor jong en oud van de wereld van 

sprookjes en mysteriën”. Voor de komende 4 jaar heeft de directie de volgende doelen en 

doelstellingen geformuleerd: 

 Terugdringen van het energieverbruik met 10%. 

 Verhogen van het aantal bezoekers van het park met 10% door het  openingsseizoen 

te verlengen. 

 Verhogen van het aantal bezoekers uit Duitsland met 20% door het maken van 

specifieke attracties voor bezoekers uit Duitsland. 

 Vernieuwing van het aantal grote attracties met minimaal 1 per periode van twee jaar. 

 Vernieuwing van de kaart in de horecagelegenheden met lekkere maar ook gezonde 

snacks.  

 Vaste medewerkers volgen minimaal 1 cursus per jaar, gericht op het op peil houden 

van de vereiste deskundigheid. 
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Omvang en structuur van de organisatie 

Bij Fairy park werken circa 200 medewerkers waarvan een groot deel als oproepkracht 

tijdens het hoogseizoen bij de afdeling Beveiliging en de afdeling Bediening attracties. Onder 

de directie ressorteren de volgende afdelingen, waarbij het aantal vaste personeelsleden is 

vermeld: 

 Ontwikkeling en bouw van attracties (10) 

 Onderhoud ( 20) 

 Inkoop (5) 

 Verkoop en marketing (10) 

 Beveiliging (10) 

 Horeca (25) 

 Personeelszaken (3) 

 Automatisering (2) 

 Controlling ( 5) 

 Bediening attracties (10) 

 

Bedrijfsprocessen 

Ontwikkeling en bouw van attracties 

Het hebben van nieuwe attracties, om daarmee de aansluiting te behouden met de jonge 

generaties, is een kritische succesfactor voor Fairy park. Bij de afdeling Ontwikkeling en 

bouw van attracties werken daarom technische duizendpoten en creatieve geesten. Met de 

bouw van deze attracties zijn echter grote sommen geld gemoeid. De directie gaat daarbij 

niet over één nacht ijs en vraagt de mening van de “Vrienden van Fairy park” voordat ze de 

opdracht geven tot bouw. Uiteraard moeten de attracties voor het begin van het nieuwe 

seizoen klaar zijn en dienen zij te voldoen aan strenge Europese veiligheidseisen. 

 

Onderhoud 

Om de waarde van de attracties en faciliteiten te behouden en om veiligheid te kunnen 

garanderen, is goed onderhoud essentieel. Bij de dienst Onderhoud werken gekwalificeerde 

specialisten die in staat zijn om het vereiste onderhoud uit te voeren. 

 

Inkoop 

De afdeling Inkoop koopt de materialen en artikelen in die noodzakelijk zijn voor ontwikkeling 

en bouw, onderhoud en horeca. Met diverse leveranciers zijn termijncontracten afgesloten. 

Behalve prijs zijn leverbetrouwbaarheid en kwaliteit daarbij de belangrijkste selectiecriteria. 

 

Verkoop en marketing 

De afdeling Verkoop en marketing is verantwoordelijk voor de verkoop van toegangskaarten 

en de promotie van Fairy park. De toegangskaarten zijn te koop aan de kassa bij de ingang 

van het park en via de website van Fairy park. De kaarten  gekocht via de website kunnen na 

betaling door de klant zelf worden geprint. De aan de kassa gekochte kaarten worden via het 

geautomatiseerde kasregister gedrukt en na betaling aan de bezoekers overhandigd. 

Voor de promotie van Fairy park wordt niet alleen de website gebruikt maar ondernemen de 

medewerkers allerlei initiatieven om gratis publiciteit te verwerven.  

Bedrijven kunnen buiten de officiële openingstijden om gebruik maken van Fairy park. De 

afdeling Verkoop en marketing stelt daartoe een aanbod samen dat is afgestemd op de vaak 
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sterk verschillende eisen en wensen van deze afnemersgroep. De afspraken en kosten voor 

de klant worden vastgelegd in een contract. 

 

Beveiliging 

Incidenten op het gebied van veiligheid kunnen grote gevolgen hebben voor Fairy park. De 

organisatie heeft daarom getrainde beveiligingsspecialisten in dienst die mogelijke incidenten 

in een vroeg stadium kunnen opsporen en voorkomen. 

 

Horeca 

De afdeling Horeca is verantwoordelijk voor het aanbod en de verkoop van spijzen en 

dranken. De horecagelegenheden variëren van koffiecorners, snackbars en 

pannenkoekenrestaurants tot een luxe familierestaurant dat zelfs een eervolle vermelding 

heeft ontvangen in de Michelingids. Een aanzienlijk deel van de omzet van Fairy park komt 

voort uit de horeca-activiteiten. Het is daarom voor bezoekers verboden om eigen maaltijden 

mee te nemen. De richtlijnen met betrekking tot voedselveiligheid worden streng nageleefd 

om imagoschade te voorkomen. 

 

Automatisering 

De mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie biedt, staan centraal in het 

informatieverzorgingsbeleid. Dit heeft er toe geleid dat de operationele activiteiten en de 

informatieverzorging vergaand zijn geautomatiseerd en geïntegreerd. Zo is de verkoop en 

administratie van producten en diensten geheel geautomatiseerd. Pin- en chipapparatuur is 

overal aanwezig om het gebruik van contant geld terug te dringen. Voor de kaartverkoop 

wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd verkoopsysteem dat tevens via internet te 

benaderen is. 

De beschikbare technische infrastructuur en software maakt het voor de afdeling controlling 

mogelijk om de directie van betrouwbare managementinformatie te voorzien. Waar mogelijk 

wordt gebruik gemaakt van standaardsoftware. Voor sommige modules kon echter niet aan 

maatwerk worden ontkomen.  

Voor de aanschaf en ontwikkeling van software en ondersteuning bij het beheer van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking is een extern automatiseringsbureau ingeschakeld.  
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Gevraagd: 

1a Typeer Fairy park volgens de relevantietypologie. Geef een onderbouwing voor uw 

keuze. (12 punten) 

1b Welke betrouwbaarheidstypologieën zijn te onderscheiden bij Fairy park? (4 punten) 

 

2 Welke managementinformatie is nodig voor het besturen en beheersen van de 

organisatie? Geef de rapportageset en besteed aandacht aan de vorm en inhoud die 

passen bij het in vraag 1a door u gekozen type. (24 punten) 

 

3 Ontwerp het internal control framework volgens COSO voor wat betreft de doelstelling 

‘Terugdringen van het energieverbruik met 10%’. Laat daarbij de samenhang zien 

tussen de vijf componenten. (20 punten) 

 

4 Richt de methode KAD in voor de verkoop aan particulieren en bedrijven zoals 

beschreven onder “Verkoop en marketing”. Laat waar nodig duidelijk het verschil 

tussen de twee activiteiten zien. (20 punten)  

 

5 Geef voor elk van de hierna gegeven 5 categorieën general controls 2 concrete 

invullingen voor Fairy park. (20 punten) 

General controls 

Top controls 

System development en programming controls 

Security controls 

Operations controls 

Quality assurance controls 

 

 

 

 

   -Einde examen- 


