
Groen, 
grijs en blauw

online!

Het enige online
BOR-systeem

dat gemeenten, opdrachtnemers en burgers verbindt

Groen, 
grijs en blauw

online!

Informatie verbindt



Greenpoint is het online platform voor het beheer van de openbare 

ruimte. Een BOR-systeem waarin u informatie over alle objecten in 

de buitenruimte vastlegt. Wissel deze informatie eenvoudig uit met 

de betrokken partijen. Gewoon online en op basis van actuele BGT-

kaartbeelden. Zo komt u tot de beste beslissingen met betrekking tot 

beheer en uitvoering.

Greenpoint verbindt opdrachtgevers (overheden, woningbouwverenigingen, 

instellingen, opdrachtnemers (aannemers, re-integratiebedrijven, 

adviesbureaus) en burgers (of andere belanghebbenden).

Zo beheert u de openbare ruimte

samen met anderen.

Greenpoint verbindt regie en uitvoering



De verbindende schakel tussen opdrachtgever,

opdrachtnemer en burgers.

Het beheer van de openbare ruimte is een kwestie van samenwerking. Meer dan ooit. Met het online BOR-systeem 
Greenpoint schept u de ideale omgeving hiervoor. Goed voor optimale sturing op projecten en maximale betrokkenheid. 
Greenpoint verbindt.

greenpointadvies.nl

Al meer dan 50 gemeenten kozen voor Greenpoint!



De wereld verandert. En dat wordt zichtbaar in het beheer van de openbare 

ruimte. Steeds meer partijen zien samenwerken als een kerncompetentie. 

Het is de kunst om verantwoordelijkheden te delen en de expertise van 

anderen te benutten. En omdat samenwerken staat of valt met het delen 

van informatie, ontwikkelden wij Greenpoint. Geen gewoon BOR-systeem, 

maar een online platform dat verbindt.

Het eerste online platform voor

beheer van de openbare ruimte



Greenpoint: opvolger van het traditionele BOR-systeem

Toen we in 2006 van start gingen als Greenpoint, was onze visie vooruitstrevend. We geloofden in een BOR-
oplossing die daadwerkelijk partijen met elkaar zou verbinden. Hoe? Door iedereen, altijd en overal van de goede 
informatie te voorzien. En door alle betrokken partijen de mogelijkheid te bieden om informatie up-to-date te houden. 
Dat resulteerde in het online platform Greenpoint. De opvolger van het traditionele BOR-systeem. Zonder logge 
softwarepakketten, omvangrijke implementaties en kostbaar maatwerk. Een uiterst flexibele cloudapplicatie met een 
centrale database die altijd en overal toegankelijk is. Een tijdloos concept.

Onze missie

Opdrachtgevers, opdrachtnemers en burgers versterken in hun samenspel bij het beheer van de openbare ruimte. Dat 
doen we door hen te ondersteunen met een online informatie- en communicatieplatform.

BEHEERSYSTEEM IN DE CLOUD

�     Informatie over alle objecten in de buitenruimte

�     Groen, grijs en blauw in één BOR

�     Informatie overal toegankelijk (volledig online)

�     Gekoppeld aan BAG en BGT

�     Al bij meer dan 50 organisaties in gebruik

Informatie over alle objecten in de buitenruimte



Steeds meer gemeenten en andere organisaties besteden het beheer van 

de openbare ruimte volledig uit. En steeds vaker leggen zij niet alleen 

taken, maar ook verantwoordelijkheden neer bij uitvoerende partijen. 

De kwaliteit van dit samenspel is een succesfactor op zich geworden. Hoe 

goed bent u als opdrachtgever in uw opdrachtgeverschap? Hoe houdt u de 

regie? En hoe professioneel bent u als opdrachtnemer in uw uitvoerende 

rol? Hoe communiceert u over uw activiteiten? Wat alle partijen nodig 

hebben om optimaal te presteren, is een gezamenlijk vertrekpunt. Een 

platform met heldere en eenduidige informatie over de buitenruimte, dat 

functioneert als communicatiekanaal.

De nieuwe succesfactor:

het samenspel



Het verbindend element

Bij het beheer van de openbare ruimte zijn opdrachtgever, 
opdrachtnemer en andere stakeholders betrokken. 
Nieuw is dat de verhoudingen tussen deze drie partijen 
veranderen. Nieuw is vooral dat verantwoordelijkheden 
verschuiven van opdrachtgever naar opdrachtnemer en 
stakeholders. 

Daarom hebben wij Greenpoint van meet af aan ontwikkeld 
als een uitermate open en toegankelijke oplossing.
Natuurlijk is een van de betrokken partijen verantwoordelijk 
voor Greenpoint. Maar de echte waarde van Greenpoint is 
het platform als verbindend element.

StakeholderOpdrachtnemer

Opdrachtgever



Greenpoint omvat rijke functionaliteit. U kunt het zien als een cloud-

oplossing die u bij tal van taken ondersteunt. We geven u alvast een 

impressie van de rol die Greenpoint binnen uw organisatie kan spelen.

De juiste functionaliteit

voor regie en uitvoering

Greenpoint BOR systeem

Praktisch 

en gebruikers-

vriendelijk



Informatiebeheer
Het idee achter Greenpoint: eenduidige, actuele 
informatie over de openbare ruimte. Centraal opgeslagen, 
overal beschikbaar. Dat realiseert u met Greenpoint heel 
gemakkelijk dankzij
•  de presentatie van informatie aan de hand van 

kaartbeelden;
•  het gebruik van gratis digitale informatie van de 

rijksoverheid, zoals de Natura 2000-gebieden, de 
TOP10 kaart, de Ecologische Hoofdstructuur, het 
wegassenbestand, de BAG-LV, etc.;

•  de cloudoplossing: gebruikers kunnen altijd en overal 
bij de informatie en de functionaliteit van Greenpoint. 
Als zij maar internetverbinding hebben. Ook ‘in het 
veld’ kunt u dus (meet)gegevens direct opslaan;

•   delen van informatie met geautoriseerde gebruikers. U 
kunt iedereen toegang geven tot precies die informatie 
en functionaliteit die u zelf wilt.

Aanbesteding en samenwerking
Of u nu de voorkeur geeft aan gedetailleerde 
bestekken of aan prestatiecontracten: opdrachtgever 
en opdrachtnemer moeten dezelfde, heldere informatie 
hebben. Daarom
•   vindt u in Greenpoint alle denkbare kwalitatieve en 

kwantitatieve informatie over assets in de openbare 
ruimte, bovengronds en ondergronds;

•  kunnen de mensen in het veld deze informatie 
gemakkelijk actualiseren;

•  creëert u gemakkelijk overzichten van uit te voeren 
werk;

•  kunt u aan objecten informatie koppelen, zoals 
storingen en meldingen, zodat u deze kunt analyseren 
en bewaken.

Omgevingsmanagement
Bij het beheer van de openbare ruimte betrekt u de 
mensen in de omgeving. Of dat nu omwonenden zijn, 
bezoekers, medewerkers of andere stakeholders. 
Daarom kunt u met Greenpoint
•  gemakkelijk informatie delen over projecten;
•  klachten en meldingen registreren en de afhandeling 

bewaken;
•  iedereen betrekken bij het up-to-date houden van 

informatie (crowdsourcing).

Planning en budgettering
Bij het beheren van de openbare ruimte spelen het 
plannen en budgetteren een belangrijke rol. Dat doet u in 
Greenpoint
•  op het niveau dat u kiest: groen, grijs en blauw in een 

specifiek gebied, of juist op type object.
•  logisch en samenhangend: door uw 

onderhoudsplanning te presenteren in een kaartbeeld, 
ziet u heel snel verbeterpunten en consequenties;

•  goed onderbouwd: u beschikt over gedetailleerde 
specificaties en historie voor elk object;

•  met een minimum aan verspillingen. U kunt onderhoud 
en/of vervanging combineren per sector (groen, grijs, 
blauw), per type object of op gebiedsniveau. 

Vraag ‘n gratis demo aan!0317 41 55 01



Een veilige en stabiele

cloudoplossing voor iedereen

               GEMEENTEN

De openbare ruimte is een domein met veel kanten. Een 
domein waar elke partij in haar verkiezingsprogramma aan 
refereert. En dat is niet toevallig. 

Kwestie van denken en doen
De openbare ruimte heeft direct te maken met de kwaliteit 
van wonen en leven binnen uw gemeente. Tegen die 
politieke achtergrond is het belangrijk dat u besluiten kunt 
onderbouwen en verantwoorden. Daar hebt u informatie 
en inzicht voor nodig. Tegelijk is het een domein waarbij 
het draait om concrete activiteiten en zichtbare resultaten. 
U wilt misschien bezuinigen en tegelijk een minimum 
beeldkwaliteit handhaven. U wilt verantwoordelijkheden 
bij marktpartijen neerleggen, maar ook de regie houden. 
U moet het doen met de budgetten van vandaag, maar 
tegelijk denken in total cost of ownership. Ook deze 
beslissingen vragen om goede onderbouwing.

Sta sterk, blijf onafhankelijk
Bij Greenpoint vinden we het belangrijk dat u hierbij proces 
en inhoud kunt scheiden.
  Proces: u wilt zeker zijn van professioneel beheer en 

besluitvorming op basis van actuele informatie over 
de openbare ruimte. Greenpoint is hiervoor de ideale 
omgeving. Bij al uw projecten een steun in de rug, omdat 
u zeker bent van relevante informatie voor management 
en uitvoering én van een communicatiekanaal dat 
partijen verbindt.

  Inhoud: u staat voor inhoudelijke keuzes met betrekking 
tot de openbare ruimte. Daarbij doet u wellicht een 
beroep op vakinhoudelijke experts, zoals ingenieurs. Met 
Greenpoint blijft u altijd vrij in uw inhoudelijke keuzes 
en de keuzes voor adviseurs. U blijft onafhankelijk. En 
omdat u iedereen snel van de juiste informatie over de 
openbare ruimte kunt voorzien, werkt u effectief samen.
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               OPDRACHTNEMERS

Bent u een professionele aannemer in de civiele en/
of cultuurtechniek? Of voert u als re-integratiebedrijf 
werkzaamheden uit voor gemeenten? In beide gevallen is 
het uw uitdaging om opdrachtgevers aan u te binden. Of u 
nu op projectbasis werkt of met langjarige contracten.

Deel informatie!
Dat kunt u doen door te laten zien dat u een partner bent bij 
het beheer van de openbare ruimte. Een volwaardige speler 
in het samenspel met uw opdrachtgever en stakeholders. 
Met Greenpoint legt u de basis voor uitstekende informatie 
en communicatie rond de openbare ruimte. In deze BOR-
oplossing verzamelt en beheert u alle data. 

Zo betekent u meer
Omdat Greenpoint volledig webbased is, kunt u informatie 
gemakkelijk delen met uw opdrachtgever. Zo kunt u een 
rol van betekenis gaan spelen – niet alleen in de uitvoering, 
maar ook in de besluitvorming.  Met goed onderbouwde 
voorstellen helpt u de gemeente bij optimaal beheer, of het 
nu gaat om onderhoud of vernieuwing van objecten in de 
openbare ruimte. 

               ORGANISATIES

Steeds meer organisaties die een beheeropgave 
hebben voor een (al dan niet eigen) buitenruimte, maken 
gebruik van Greenpoint. Van woningcorporaties en 
zorginstellingen tot bedrijven en hogescholen. Want of u nu 
verantwoordelijk bent voor het beheer van een particulier 
terrein of van een campus, u hebt informatie nodig. 
Informatie over de buitenruimte. Informatie die u gaat 
helpen de juiste beheersbeslissingen te nemen en werk uit 
te besteden aan derden.

Welke vragen u ook hebt
U kunt tal van vragen hebben. Hoeveel lantaarnpalen staan 
er op uw terrein en wanneer moeten ze zijn gekeurd? Wat 
is de technische conditie van de riolering? Welke bomen 
moeten worden verzorgd en in welke conditie verkeren 

ze? Welk onderhoud aan gras en groen moet er precies 
worden uitgevoerd? Wat zijn de exacte vierkante meters? 
Hoeveel straatkolken moet u laten leegzuigen? Hoe kunt u 
verschillende onderhoudswerkzaamheden aan groen en 
verharding slim combineren? Welke onderhoudsbudgetten 
moet u de komende jaren reserveren?

Alle antwoorden in Greenpoint
Greenpoint geeft het antwoord op al deze vragen. U kunt 
alle informatie over objecten in de buitenruimte vastleggen. 
Heel eenvoudig en toegankelijk, in kaartbeelden die voor 
visuele herkenning zorgen. Dat maakt Greenpoint tot 
de ideale tool voor management, beheerder en externe 
partijen.
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Vraag ‘n gratis demo aan!0317 41 55 01



Informatie verbindt

Greenpoint Advies
Plantsoen 57i
6701 AS Wageningen
Telefoon: 0317 – 41 55 01
E-mail: info@greenpointadvies.nl


