
We kijken steeds kritischer naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 
Hoe verhouden prestaties zich tot gemaakte kosten? Hoe doen we het ten opzichte 
van andere beheerorganisaties? Logisch dat je als bestuurder of beheerder wilt weten 
waar je staat. Om te leren, keuzes te verantwoorden en te verbeteren. De Benchmark 
Beheer Openbare Ruimte maakt dit mogelijk. Doe ook mee!

CROW: “Wij adviseren elke gemeente om te benchmarken 
volgens de CROW-systematiek’”

Vergelijk, leer en verbeter
Doe ook mee met de Benchmark Beheer Openbare Ruimte



Daarom benchmarken!

Inzicht in prestaties en kosten
De Benchmark Beheer Openbare Ruimte biedt inzicht 
in de prestaties, kosten en ambities van alle assets in de 
openbare ruimte. Vergelijk jouw beheerdata met andere 
gemeenten. Weet waar je staat. En waar je kunt verbeteren.   

“Benchmarken geeft ons meer inzicht in de assets en 
prestaties”

Grip & stuur, geen verrassingen
De Benchmark BOR geeft je alle regie op het vergelijken en 
analyseren van beheerprestaties. Verzamel planmatig en 
proactief cijfers en vergelijk deze met relevante gemeenten. 

“De cijfers paraat, voordat het bestuur er om vraagt: 
snel antwoorden en gericht bijsturen”

Actueel, betrouwbaar en compleet
De Benchmark BOR omvat gedetailleerde gegevens van 
deelnemers en open data van álle gemeenten. We sluiten 
aan bij de CROW systematiek. Elke twee jaar zorgen 
we voor een update van de basisgegevens. Zolang je 
Benchmark-lid bent, beschik je dus altijd over actueel, 
betrouwbaar en relevant vergelijkingsmateriaal.

Weet waar je staat 
Als Benchmark-lid ontvang je jaarlijks een rapportage 
waarin we alle prestaties op een rij zetten. De vergelijking 
van jouw assetbeheer met andere gemeenten staat hierin 
centraal. Ook geeft de Benchmark BOR je inzicht in de ont-
wikkeling van bestuurlijke thema’s zoals: vervangingsop-
gave, duurzaam & circulair, klimaat & gezondheid, beleving 
& participatie. 

“Benchmarken helpt ons bij de transparantie en 
verantwoording van de manier waarop wij de 
openbare ruimte beheren. Nuttig voor vakman en 
management”

 
 

Lerende organisatie
Continu verbeteren en van elkaar leren is essentieel binnen 
assetmanagement. Als Benchmark-lid kun je ervaringen 
uitwisselen met andere leden. Een uitstekende basis om 
beheerprestaties te verbeteren en om te leren; zowel 
binnen de eigen organisatie, als met andere Benchmark-
leden.

CROW: “Inzicht in je eigen prestaties en kom in 
gesprek met collega-beheerders”

Eenvoudig in vier stappen

Jouw inzet? Die is beperkt. In vier stappen ben je verzekerd 
van de relevante benchmark-data én duiding van deze 
gegevens. 

Vul de online vragenlijst in voor jouw gemeente: 
arealen, budget en kwaliteit.
Wij verwerken en valideren de gegevens. We analy-
seren je prestaties met behulp van verschillende ken-
nisbronnen, open data en onze landelijke enquête.
Ontvang een rapportage met de bevindingen van 
jouw gemeente. Hierin vergelijken we ambities, pres-
taties en beleidsthema’s met andere gemeenten. 
Persoonlijk gesprek over de uitkomsten.

Kosten lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Benchmark BOR kan jaarlijks 
opgezegd worden. Het lidmaatschap in 2020 bedraagt:

Inwoneraantal  Bedrag per jaar
tot en met 100.000 inwoners € 5.500,-
meer dan 100.000 inwoners  € 7.500,-

Meld je nu aan!
website: www.anteagroup.nl/benchmarkbor
mail: beheer@anteagroup.com
contactpersoon: Marc de Jong
telefoon: (06) 51 51 01 18

De benchmark beheer openbare ruimte wordt uitgevoerd door 
advies- en ingenieursbureau Antea Group
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