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Wat is een Benchmark?

- Referentiekader

- Basis om prestaties van 

verschillende organisaties met 

elkaar te kunnen vergelijken



Benchmark Grondbedrijven

- Prestaties van grondbedrijven met 

elkaar vergelijken;

- Het vinden van “best practices”;

- Leren van elkaar.



Benchmark Grondbedrijven

- Eén centraal thema

- Twee vragenrondes (internet)

- Vier bijeenkomsten

- Vijf prestatievelden

- Overzichtelijke eindrapportage
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Ervaringen (1)

“De benchmark geeft gemeenten zicht 

op de leerthema’s, zonder teveel 

gewicht te willen toekennen aan alle 

cijfertjes en uitkomsten.”



Ervaringen (2)

“Het effect van de benchmark is dat er 
een soort netwerk is ontstaan dat 
kennis met elkaar uitwisselt. Ik 
ontvang regelmatig mail van de 
andere deelnemers met vragen over 
rentepercentages, grondprijzen, 
berekeningsmethodieken en 
dergelijke. De benchmark is een 
soort praktijkcursus op het gebied 
van grondbeleid en 
grondexploitatie.”



Ervaringen (3)

“Om te ontdekken hoe andere 

gemeenten werken aan vergelijkbare 

thema’s binnen de grondbedrijven was 

erg boeiend. Dat maakte me bewust 

van keuzes in onze eigen organisatie 

en aanpak. Soms was het moeilijk om 

die diverse praktijken ‘benchmarkbaar’ 

te krijgen, maar juist die fase was 

inhoudelijk interessant.”



Doet u mee?

- Meer informatie bij de stand in de 

hal en bij de uitgang

- Woensdag 9 december: 

Netwerkmiddag Benchmark 2010


