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1. Achtergrond GRIP  

Strategisch koersplan 2021-2025. 

Trots op Rivierenland door samen te werken aan maatschappelijke meerwaarde. Het programma Grip draagt bij aan de strategieën: 1 

Circulaire waardencreatie, 2 Efficiënte Operatie en 4 Kwaliteit afvalstromen.

Doelstelling Grip: ‘Kostenbeheersing en voorspelbaarheid’

2018/19: Stond in het teken van omgekeerd inzamelen

In de begroting 2019-2021 werd kostenstijging en opbrengsten daling grondstoffen zichtbaar. Hierdoor een stevige stijging van 

de afvalstoffenheffing waardoor de noodzaak zichtbaar werd voor een drastische ombuiging van deze trend. Vandaar dit 

programma.

Bij het reduceren van de kosten wordt ook gekeken naar de kwaliteitskosten ontwikkeling. Kwaliteitskosten bestaan uit:

Faalkosten: Elk gemaakte fout brengt kosten met zich mee door verspilling van middelen (materialen en inzet van 

medewerkers) en de kosten voor het herstel. Minder fouten -> lagere faalkosten. Interne + externe faalkosten (voor en na 

levering aan klant).

Preventiekosten: Om fouten te voorkomen worden kosten gemaakt. Vooral kosten voor de verbetering van het 

kwaliteitssysteem, opleiding en training en aanschaf betere apparatuur.

Beoordelingskosten. Kosten van het tijdig vaststellen van fouten. O.a.: arbeidsuren die gemoeid zijn met het opsporen van 

fouten binnen als buiten het productieproces. Bv. het controleren en inspecteren van het product en het proces.

Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld controle kosten 

worden verhoogd om faalkosten te vermijden. Of 

dat geïnvesteerd wordt door preventie kosten te 

maken. Een voorbeeld hiervan is het voorlichten 

en coachen van inwoners om gedrag te 

beïnvloeden en hiermee afvalstromen kwalitatief 

beter te krijgen. Daardoor kunnen zowel controle-

als faalkosten worden gereduceerd. 

Nevenstaande grafiek geeft de samenhang weer.

Onderbeheersing Optimale beheersing           Overbeheersing



2. Doel GRIP  

Doel programma

Realiseren van kostenreductie en –beheersing en het vergroten van de opbrengst door het leveren van toegevoegde waarde 

producten en diensten door:

Vergroten invloed op de keten

Verbetering weerstandsvermogen

Robuuste, wendbare bedrijfsvoering

Waarbij de voorspelbaarheid moet toenemen en kan bijdragen aan een betere reputatie voor AVRI 

Scope

Variabele kosten: Verwerkingskosten van ophaalpunt tot en met verwerking van hoofdfracties GFT, textiel, PMD, papier, 

restafval.

Uitvoeringskosten: Inclusief transportkosten (routes), inclusief controle- en afkeur- en preventiekosten 

Overhead kosten: Toegevoegde waarde analyse overhead kosten (Ook zichtbaar volgens BBV richtlijnen gemeenten)

Bijdrage wordt gemeten door volgende indicatoren: 

1. Verwerkingskosten : Indicator is aantal Euro’s per jaar lagere verwerkingkosten afvalstromen

2. Opbrengsten grondstoffen : Indicator is aantal Euro’s per jaar hogere opbrengsten

3. Prijsstabiliteit : Indicator is verschil hoogste en laagste prijs per maand/kwartaal en voortschrijdend per jaar

4. Efficiënte uitvoering : Indicator is aantal Euro’s per jaar lagere uitvoeringskosten 



3. Programmalijnen + projecten

G R I P

A. Inwoners

INDIVIDUEEL

A1. Informatie en educatie 

A2. Afvalcoaches

A3. Maatwerk dienstverlening 

A4. Avri-app 

COLLECTIEF

A5. Campagne schone grondstoffen

A6. Afvaltoerisme (nulaanbieders)

B. Markt

MINDER VERVUILING

B1. Minder verwerkingskosten

MEER WAARDE

B2. Bewerken fracties 

B3. Sorteren fracties

OVERIGE INKOMSTEN

B4. Bedrijfsafval 

B5. Overige inkomsten 

C. Organisatie

UITVOERINGSKOSTEN

C1. Bedrijfsvoerings- en 

overheadanalyse

ORGANISATIEONTWIKKELING

C2. Nieuwe koers, anders denken

DATAGESTUURD WERKEN

C3. Datagestuurd werken.

C4. Maatwerk / pluspakket: 

incontinentie en papier.

Investeren in kostenreductie, beheersing en het 

toevoegen van waarde.

Programma bestaat uit drie pijlers: 

1.Inwoners: inzicht geven in scheiden afval -> schonere stromen 

2.Markt: kwaliteit grondstofstroom verbeteren + meer opbrengst genereren.

3.Organisatie: organisatie klaarmaken om inwoners en markt te kunnen realiseren

Reductie afvalkostenheffing: €1-€2 Reductie afvalkostenheffing: €2-€4 Reductie afvalkostenheffing: €0-€11



4. Bijdrage aan GRIP  
Project Exploitatie Afvalkostenheffing

A1. Informatie en educatie A: € 100.000 – € 200.000 A: € 1 a € 2

A2. Afvalcoaches

A3. Maatwerk dienstverlening 

A4. Avri-app  

A5. Campagne schone grondstoffen

A6. Afvaltoerisme (nulaanbieders)

B1. Minder verwerkingskosten B1, B2, B3: € 200.000- €400.000 B1, B2, B3: €  2- € 4

B2. Bewerken fracties (GFT, papier, PMD, textiel)

B3. Sorteren fracties (GFT, papier, PMD, textiel)

B4. Bedrijfsafval Extra opbrengst: € 50.000 - € 150,000

B5. Overige inkomsten Extra opbrengst: € 0 - € 100.000

C1. Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse randvoorwaardelijk

C2. Nieuwe koers, anders denken randvoorwaardelijk

C3. Datagestuurd werken. € 100.000- € 200,000 € 1 - € 2

C4. Maatwerk / pluspakket: incontinentie en papier. € 0 - € 900.000 € 0- € 9 

Verwacht structureel effect exploitatie/ tarief € 400.000- € 1.700.000 € 4 - € 17



5. Programma organisatie (1/2)

Opdrachtgever 

• AB bestuurder is de opdrachtgever.

• Geeft opdracht aan stuurgroep voor programmering

• Halfjaarlijkse review GRIP in AB (mei en september)

Stuurgroep 

• Stuurgroep is opdrachtnemer AB 

• Besluit binnen bandbreedte van het afgesproken programma GRIP

• Bewaakt strategie om doelen te realiseren

• Draagt zorg voor communicatie vorderingen GRIP aan bestuur, MT en gemeentelijk adviseurs (RBA). 

• Verzorgt voorbereiding DB/AB zodat zij wanneer nodig kunnen beslissen over afwijkingen en aanpassingen 

• Leden: directeur (WB), bestuurder (WP), programmamanager (CB), strategisch beleidsadviseur (VS)

• Frequentie overleg: bij start (2) wekelijks – daarna (2) maandelijks



5. Programma organisatie (2/2)

Ambtelijke werkgroep

• Verantwoordelijk voor de vorderingen in een programmalijn

• Jaagt projecten aan die vallen onder de drie programmalijnen. Trekker programmalijn stemt af met de 

projectverantwoordelijke. Richt meetinstrumenten GRIP in -> welke vorderingen maken we?  

• Draagt zorg voor halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan stuurgroep. 

• Draagt zorg voor programmacommunicatie GRIP 

• Deelnemers: programmamanager + trekker programmalijn Markt (CB), trekker programmalijn Organisatie (JG), 

trekker programmalijn inwoners (TW), strategisch beleidsadviseur (VS)

• Frequentie overleg: 2 wekelijks/ maandelijks

Projectleider

• Is verantwoordelijk voor het realiseren van het project binnen een programmalijn

• Overlegt met trekker van de programmalijn over de vorderingen.

Algemeen project management:

• Opdrachtgever: Eigenaar project, beslist over aanpak, krijgt de (deel-)resultaten, zorgt voor de resources (eur en 

mensen), Verkoopt/Verdedigt project naar de omgeving, besluit over afwijkingen. Kan zich eventueel laten 

adviseren door stuurgroep en/of kwaliteitscontrole personen wanneer beoordeling kwaliteit van een deelresultaat 

specifieke deskundigheid vraagt

• Projectleider (opdrachtnemer): Controleert het project in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. 

En doet aan omgevingsmanagement (communicatie en risico’s) legt verantwoording af aan opdrachtgever en niet 

aan lijnmanagement.

• In zijn algemeenheid: Lijn management leent mensen uit aan projectorganisatie en krijgt op afgesproken tijdstip 

eindresultaten terug waarmee ze hun doelstellingen kunnen behalen. 



6. Programmering 

Programmalijnen en projecten

Het programma bestaat uit drie programmalijnen. Iedere programmalijn bestaat uit projecten. Van ieder project is er een 

heldere opdracht op één A4:

• De link met het strategische programma: het draagt bij aan 3 van de 5 strategieën 

• De potentiële bijdrage (kostenreductie of opbrengstenvoordeel) aan het programmadoel

• Het op te leveren resultaat -> wat wordt er fysiek opgeleverd? 

• De beschikbare mensen (het team) en middelen

• Het tempo: doorlooptijd, planning, afgesproken resultaten tot en met implementatie.

Zie bijlage 1 voor template.

Programmeren

• Stuurgroep toetst of het initiatief en de vorderingen die worden bereikt, bijdragen aan de doelstelling van GRIP. 

• Besluitvorming die per initiatief mogelijk nodig zijn: stuurgroep kijkt naar passende besluitvormingslijn afhankelijk 

van onderwerp en mandaat. 

• Nieuwe ontwikkelingen die mogelijk passen bij doelstellingen GRIP? Stuurgroep toetst. Voorkeur: plaatsen onder 

staande structuur van drie programmalijnen en de initiatieven die daaronder vallen.

• De begroting is het financiële kader. Lukt het niet binnen begroting, dan zal de stuurgroep een verzoek indienen bij 

het AB.  



A2, 

B4, C4

7. Planning

Raad

Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Q1/’22April 

Regio

Q2/22 Q3/’22 ‘23 →

A. Inwoners

B. Markt

C.Organisatie

Raden

AB

Reviews programmering GRIP 

halfjaarlijks Apil – September door raden en AB

B1. Minder verwerkingskosten

B2. Bewerken fracties

B3. Sorteren fracties

B4. Bedrijfsafval 

A1. Informatie en educatie

A2. Afval coaches

A4. Avri App  

A3. Maatwerk dienstverlening

A5. Campagne schone grondstoffen

A6. Afvaltoerisme (nulaanbieders)

B5. Overige inkomsten 

C2. Nieuwe koers, anders denken

C3. Datagestuurd werken 

C1. Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse 

C4.  Maatwerk / pluspakket: incontinentie en papier

Q4/’22

A1

Stuurgroep

Besluitvorming over een project door stuurgroep

A1,

A5

A4, 

B1, B3
B2 C1

A3, A6, 

B5, C3
C2

Analyse

Onderzoek en profiel coaches

Inwonersonderzoek, middelen, campagne voorstel

Onderzoek en maatwerkvoorstel

Besluit fase 2 en onderzoek voorstel fase 3

Onderzoek en advies 

Analyse en plan van aanpak 

Onderzoek en aanbevelingen 

Oriëntatie en analyse rapport 

Voorstel acquisitieplan  

Verkenning en voorstel 

Deelname en data aanleveren

Afgeronde reorganisatie en besluit koersplan

Implementatie boardcomputers en besluit chippen containers

Voorstel papierinzameling

B4



8. Voortgangsrapportage

Voortgang per project

Elke eerste week van de maand stuurt de projectleider een voortgang A4 op aan de trekker van de programmalijn. Het zelfde 

A4 wordt ook gebruikt binnen het ambtelijke werkgroep om in teamoverleg de voortgang, dus los van de inhoudelijke 

discussies, te bespreken. 

Hiervoor is een standaard excel bestand gemaakt voor eenduidigheid en minimale administratietijd. (Bijlage 2)

Programma overzicht

Elke tweede week van de  maand wordt het programma overzicht gemaakt door de programma manager. Dit overzicht 

bestaat uit:

Tempo / bijdrage overzicht

Resources overzicht



9. Communicatie 

Programma communicatie: 

Na uitwerking programmastrategie- en aanpak, volgt de ontwikkeling van een overall communicatiestrategie waarin de volgende 

elementen worden benoemd: een centrale boodschap, aanpak, stakeholders en middelen. Dit dient als paraplu voor het gehele 

programma. Hieraan ligt een stakeholders- en impactanalyse ten grondslag, ontwikkeld langs twee assen:

de inhoudelijke pijlers van het programma Grip: Inwoners, Markt en Organisatie.

de communicatiepijlers: In het programma (organisatie), Over het programma (proces) en de Verandercomponent.

Communicatie per project: 

Per project wordt de impact op stakeholders bepaald en daaruit vloeit een  communicatie aanpak voor een project uit voort. Om

samenhang te borgen, wordt deze communicatieaanpak afgestemd op het overall communicatiestrategie.



9. Communicatie – professionele stakeholders 

Communicatie gericht op professionele stakeholders heeft ten doel hen te informeren en betrokken te houden. In onderstaand 

schema is voor de drie belangrijkste professionele stakeholders opgenomen op welke wijze dit kan gebeuren. Het verdient 

aanbeveling om ook voor deze stakeholders een nadere impactanalyse te maken om te kunnen bepalen welke aanvullende 

communicatie noodzakelijk is.

Stakeholders Inhoud Middelen Wie

Bestuursleden AB Voortgang en resultaten tweemaal per 

jaar schriftelijk en in 

platformbijeenkomsten

Overzichtelijke

presentatie op aanpak, 

planning en inhoud

E-letter

Directeur en Programmamanager

Raadsleden Voortgang en resultaten tweemaal per 

jaar in platformbijeenkomsten. 

Overzichtelijke

presentatie op aanpak, 

planning en inhoud

E-letter

Directeur en Programmamanager

RBA Voortgang en resultaten tweemaal per 

jaar presenteren

Overzichtelijke

presentatie op aanpak, 

planning en inhoud

Vast agendapunt RBA 

vergaderingen

Programmamanager

Opmerking: deze lijst van stakeholders kan op basis van de stakeholders- en impactanalyse nog worden aangepast 



9. Communicatie – andere stakeholders

Naast de professionele stakeholders zijn er ook andere belanghebbenden. Op basis van de stakeholders- en impactanalyse kan per 

project worden bepaald wat de impact en het belang is voor welke stakeholder. De doelstelling, boodschap en de middelen worden 

daar op afgestemd. Hieronder is opgenomen welke belanghebbenden we op dit moment voorzien en de middelen die we tenminste 

voor hen willen gaan inzetten.

Inwoners Medewerkers Pers

• Afvalcoaches

• Filmpjes

• Social media

• Campagnes

• Website

• Lokale en regionale bladen

• Gemeentelijke kanalen en netwerken

• Plekken waar inwoners regelmatig komen zoals 

buurthuizen, winkels, apothekers  

• Overleggen

• Intranet

• Nieuwsbrief

• Whats

• E-mail

• Personeelsblad

• Persberichten

• Interviews

Opmerking: deze lijst van stakeholders kan op basis van de stakeholders- en impactanalyse nog worden aangepast 



10. Risico’s

Toelichting Impact: impact m.b.t. budget, draagvlak, doorlooptijd.

Risico Impact Kans Consequenties Maatregel Wie

1.Calamiteiten Hoog Gemiddeld Focus GRIP verschuift naar 

achtergrond

Impact voorspellen

Keuzes maken

Programma-

manager in 

overleg met 

MT leden

2.Verkiezingen en 

nieuw bestuur

Hoog Gemiddeld Huidig bestuur maakt keuze 

GRIP. Nieuw bestuur stelt andere 

prioriteiten.

Kennisoverdracht

naar nieuwe bestuur

Bestuur maakt 

(her)overweging

Directeur in 

overleg met 

leden DB

3.Publieke opinie Middel Laag Focus GRIP verschuift naar 

achtergrond

Open communicatie Directeur en 

Communicatie 

adviseur en 

DB

4.Fluctuaties personele

capaciteit/ 

inzetbaarheid

Middel Middel Grip kan niet (volledig) worden 

opgepakt

Inhuur

Keuzes maken 

Prioriteren

Directeur in 

overleg met 

MT/ DB/ AB 

5. Nieuwe 

ontwikkelingen moeten 

stellen vanuit politiek/

bestuurlijke urgentie

Middel Middel Grip kan niet (volledig) worden 

opgepakt

Keuzes maken

Prioriteren

Directeur in 

overleg met 

MT/ DB/ AB 



▪ <<Zelfstandige naamwoorden, geen acties>> ▪ Opdrachtgever: …
▪ Opdrachtnemer: …
▪ Teamleden: …
▪ Euro’s: Eerstvolgende fase specifiek, volgende fasen de 

raming total.

Projectopdracht – <<Naam project>>          <<datum>>

Tussenresultaten                    

1. Idee
– Wat is het resultaat wel / wat niet?

2. Definitie
– Eisen, wensen en randvoorwaarden.

3. Ontwerp
– Schetsen scenario’s / Voorlopig / Definitief ontwerp
– Investeringsbudget

4. Voorbereiding
– Acties, draaiboeken voor oplevering

5. Realisatie
– Eindresultaten

7. Tempo – Planning 

1.Idee
Gereed: <<einddatum>>

2. Definitie
Gereed: 

3. Ontwerp
Gereed 

4. Voorbereiding
Gereed:  

5. Realisatie
Gereed:

▪ <<Invullen link met programma doel GRIP>

▪ <<

2. Doelstelling(en) - Bijdrage

Verspreiding : <<Namen>>
Status : Voorstel / concept / definitef

Bijlage 1

▪<<Invullen wat niet onder het project valt en waar eventueel
onduidelijkheid over zou kunnen ontstaan>>

▪ Eur/jr
▪ Effect in Eur op afvaltarief

4. Out of scope

5. Bijdrage

6. Project team, stuurgroep – Euro’s

1. Waarom dit project

3. Eindresultaat (wat wordt opgeleverd?)



Bijlage 2


