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Terugblik: wat valt op?













Communicatie Avri: terugblik

Afgelopen jaren veel negatieve krantenkoppen, onrustig beeld social media.

Coronacrisis: maatschappelijke waardering voor beroep vuilnisman.

Winters weer februari ‘21: waardering voor Avri en communicatie.

Wat valt op?

Diffuus beeld van Avri:

Verschillende beelden bij inwoners over Avri.

Veel opmerkingen over dienstverlening Avri: verwachtingen vs realiteit.

Hogere doel Avri niet door inwoners herkend.

Avri typische uitvoeringsorganisatie (pragmatisch): 

niet gewend ontwikkelingen samen met inwoners /in afstemming op wat 

er leeft in de samenleving, op te pakken: andere eisen en verwachtingen 

inwoners. 

Avri → zendgedrag gericht op overtuigen overheerst.



Aanpak

Besef: 

Inwoners zijn onze belangrijkste partners voor het succesvol 

realiseren van onze doelstellingen voor Rivierenland. 

Het is daarom essentieel dat we draagvlak bij hen verkrijgen voor 

onze opgave (kadernota 2021-2025). 

Daarvoor is nodig:

Basis op orde: dienstverlening (communicatie en gedrag)  → 

communicatieonderzoek ( positioneringstraject).

Omslag communicatie.

Beleid communicatie.



Waar zijn we nu mee bezig?

Basis op orde

Omslag in communicatie



Basis op orde: verwachtingen vs realiteit

Doe wat je zegt en wees duidelijk als je iets niet (kan) doen →

Kadernota 2021-2025 → strategisch koersplan 2021-2025: keuzes 

maken (het wat). 

Om onze opgave uit te kunnen voeren, is een robuuste en wendbare 

organisatie nodig → de nieuwe organisatiestructuur van Avri.

We zijn ons ervan bewust dat hoe we de dingen doen (communicatie 

en gedrag) belangrijk is voor het verkrijgen van draagvlak bij inwoners 

voor onze opgave en het succesvol realiseren van onze 

doelstellingen voor Rivierenland:

wie we willen zijn in de opgave waar we voor staan, wat we willen 

uitstralen, hoe zien anderen Avri graag? 

zodat inwoners, gemeenten en andere partijen weten wat ze van 

ons kunnen verwachten.



Basis op orde: aanpak

In 2020 intern traject gestart, extern communicatieonderzoek: 

vastleggen waar Avri voor staat, hoe (communicatie en gedrag) we 

de dingen doen en toekomstvisie op dienstverlening.

Bestuurlijk traject (DB, AB mei – juli): strategisch koersplan 2021-

2025 (het wat) en kompasboekje (het hoe); platformbijeenkomst mei.

Start intern traject medewerkers (t/m eind 2021):

Doorvertaling in communicatie en gedrag van Avri naar inwoners, 

gemeenten → dienstverlening.

2022 ingezette koers borgen in de organisatie.



Omslag communicatie

Zender-gedreven → inleving inwoners:

van buiten naar binnen denken → verbinding maken en samen 

werken.

Reactieve → proactieve communicatie.

Al mee gestart, komende jaren verder aan bouwen door:

Positie van communicatie veranderen.

Investeren in communicatie: steeds meer bij betrekken nieuwe 

ontwikkelingen, beleidsvoornemens en uitvoeringszaken →  wat 

betekent het voor de inwoner?

Zodat we inwoners steeds beter en gerichter gaan informeren over en/of 

betrekken bij ontwikkelingen/werkzaamheden door Avri.



Wat gaan we vanaf 2021 doen voor 

inwoners?









Vanaf 2021: programma Grip

Inwoners helpen (nog) beter afval scheiden door:

Schone grondstoffen campagne: inwonersonderzoek randvoorwaarde.

Programma educatie lagere en middelbare scholen (oa E-waste met 

lagere scholen).

Persoonlijke communicatie → Afvalcoaches.

Avri-app doorontwikkelen..

Inwoners inzicht in eigen scheidingsgedrag → Avri app fase 3 → data 

gestuurd werken.



Wat gaan we nog meer doen?











Informatie voorziening inwoners inrichten 

/verbeteren

Bijvoorbeeld de afvalwijzer, op milieustraten, 

website en Avri-app continue actualiseren met wat 

inwoners vragen/willen weten.

Analyse vragen inwoners KCC en social media 

vertalen naar communicatie (en organisatie).

milieustraat



Wat doen we op de langere termijn?

Communicatiebeleid 2021-2025



Communicatiebeleid 2021-2025

Verandering in communicatie en gedrag

Meer visuele en persoonlijke communicatie

Inzet van communicatiemiddelen

Toenemende inzet van online communicatie 

Omslag Communicatie

Strategisch koersplan 2021-2025 → strategisch communicatieplan:  

eventueel aanvullen communicatiebeleid

Wat doen we op de langere termijn?



Meer visuele en persoonlijke communicatie

Van tekst naar meer visuele 

communicatie (oa filmpjes). 

Van algemeen / iedereen aanspreken 

naar combinatie van persoonlijke en 

massacommunicatie (oa door 

afvalcoaches, taalgebruik, Avri-app). 

Persoonlijke informatie terug naar 

inwoners (obv persoonlijke data) app 

fase 3

Leidt tot meer begrip en draagvlak bij 

inwoners



Inzet van communicatiemiddelen

In 2021 samen met inwoners evaluatie huidige 

communicatiemiddelen → in 2022 keuzes maken inzet middelen:

Rekening houden met de digitale vaardigheden inwoners en op 

welke manieren zijn zij inwoners het beste te bereiken. 

Verkennen de samenwerking met externe partijen om 

doelgroepen te bereiken. Bijv ouderen.

Jongeren als doelgroep: educatie voor scholieren op lagere en 

middelbare scholen → bewustzijn van het milieu en goed 

scheidingsgedrag.



Toenemende inzet van online communicatie 

Online communicatie (Avri app, social media en website) steeds 

belangrijkere rol in het snel en accuraat informeren van inwoners en het 

aangaan van interactie. 

Toename inzet online betekent ook online kanalen die voldoen aan moderne 

online maatstaven (snel, persoonlijk): online communicatiemiddelen 

aanpassen/vervangen (bijv website van Avri einde technische levensduur, 

door ontwikkelen Avri-app) 



Vragen?



Einde



Reserve sheets, niet 

gebruiken



Programmalijnen

G R I P

Prijsstabiliteit & kostenbeheersing

Inwoners

-INDIVIDUEEL

-Informatie en educatie

-Afvalcoaches

-Maatwerk dienstverlening 

-Avri-app: inzicht, melding, 

particpatie, dienstverlening

-COLLECTIEF

-Communicatie-campagnes

-Afvaltoerisme (buiten regio, 

via bedrijfsafval, in openbare 

prullenbakken) aanpakken

Markt

-MINDER VERVUILING

-Minder verwerkingskosten

-MEER WAARDE

-Bewerken focus-fractie: gft

-Zeven/sorteren overige fracties: 

textiel / plastic / …

-Businesscases & projecten (oa. 

RegioDeal)

-OVERIGE INKOMSTEN

-Bedrijfsafval / solar / huur

Organisatie

-UITVOERINGSKOSTEN

-Benchmark NVRD / COELO / 

extern

-ORGANISATIEONTWIKKELING

-Nieuwe koers, anders denken

-DATAGESTUURD WERKEN

-Efficiënt en op maat

-Maatwerk / pluspakket: inco, 

papier, gft, zorg, …


