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Meer dan beeldkwaliteit 
Bijna iedere gemeente in Nederland werkt nu met beeldkwaliteit (ook wel resultaat gestuurd
beheer genoemd) voor het onderhoud van de openbare buitenruimte. Maar werkt het ook echt?
Het antwoord daarop is niet eenduidig te geven. Het succes is afhankelijk van vele factoren. In dit
artikel gaan we in op het onderdeel werkopdracht. We willen u inspireren met betrekking tot het
gebruik van de beeldsystematiek en de kansen die er liggen.

https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=7fd8e95c4333115e3396546cf&id=e35cc89e27


Met werkopdracht bedoelen we in dit artikel de opdracht, de werkomschrijving, het bestek en
dergelijke voor het onderhoud van de openbare ruimte. Soms integraal soms gesplitst naar
specifieke taken of onderdelen. Onze ervaringen zijn zeer uiteenlopend. Een van de meest
opvallende zaken is dat er te gemakkelijk van uitgegaan wordt dat er een goede werkopdracht is
gegeven.

Vaak blijkt dat niet alle onderdelen van het inkoopproces voldoende zijn geborgd of er niet
voldoende stil gestaan is bij de consequentie van bepaalde keuzes. Vakkennis ontbreekt te
vaak bij inkoop.

 

We nemen u mee in verschillende voorbeelden:
Lees meer 

Terugblik Nationaal congres
Openbare Ruimte
Op donderdag 24 november 2016 vond de vierde editie van het Nationaal Congres Beheer
Openbare Ruimte (NCBOR 2016) plaats in het World Trade Center in Rotterdam. Ruim
300 professionals van zowel overheden als bedrijven beleefden deze dag vol ontmoetingen,
kennis en nieuwe inzichten. Centraal stond het thema 'Beheer, de stuwende kracht’.
Lees meer 

De rode draad van de dag: Beheer van de openbare ruimte is de maatschappelijke motor
voor het sociale en fysieke domein, verbinder van partners en bedrijfsleven en de aanjager
van veranderingen ten gunste van beleving, sociale cohesie en kostenbeheersing.

https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=7fd8e95c4333115e3396546cf&id=e35cc89e27
https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=7fd8e95c4333115e3396546cf&id=e35cc89e27
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