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Strategisch koersplan  2021-2025

• Nieuw format: strategisch plan op 1 A4

• Handzaam met snel overzicht en inzicht

• Voor sturing en richting in de dagelijkse praktijk

• Met heldere meetinstrumenten om tussentijds voortgang van de 

strategie te meten



OGSM format strategische koersplan

De opbouw van het strategisch koersplan bestaat uit:

Kwalitatieve doelstelling (Objective)

Kwantitatieve meting van de doelstelling (Goals)

Keuze inzet middelen (Strategies)

Maatregelen (Measures)

Metingen van de ingezette middelen

Acties: wie, wat & wanneer

Allemaal in 1 overzicht



Schematische weergave OGSM

KWALITATIEVE DOELSTELLING

KWANTITATIEVE 

DOELSTELLING STRATEGIEËN
MAATREGELEN



Bestaansrecht Avri

Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West 
Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn de deelnemers in dit 
samenwerkingsverband.

Het is onze missie om samen met 248.000 inwoners en de 8 gemeenten te werken aan 
een schoon Rivierenland en dragen bij aan een duurzame/prettige  leefomgeving.

We doen ons werk op een duurzame en inclusieve wijze. We voegen waarde toe aan de 
afval- en grondstoffen die we inzamelen. We beheren de openbare ruimte en houden 
hierop toezicht. 



Toekomstbeeld Avri

Avri-kompasboekje (vastgesteld in mei 2021):
Regio Rivierenland is een leefomgeving van ons allemaal. Waar we iedere dag gebruik van maken. Samen zorgen we ervoor dat de regio Rivierenland schoon en prettig is om
in te wonen. Dat is het gezamenlijke doel, van ons, van inwoners en van de gemeenten.
Alleen met elkaar krijgen we het voor elkaar.

Avri is van de regio en voor de regio. Als maatschappelijk dienstverlener zijn we een verlengstuk van de gemeenten. We zetten ons in voor een schone en veilige omgeving.
We voeren voor de gemeenten de afvalinzameling, het onderhoud van de openbare ruimte en handhaving op openbare orde en veiligheid uit. Daarin zijn we duidelijk over
wat we doen en wat we kunnen betekenen voor inwoners.

We kijken ook breder hoe we betrokken kunnen zijn bij maatschappelijke thema’s zoals: verduurzaming en inclusiviteit in de regio. Zo gebruiken wij groene energie vanuit 
het zonnepark  voor  de uitvoering van ons werk en bieden we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We staan middenin de samenleving. We leven ons in. Zo begrijpen we wat de behoeften zijn van inwoners en weten we wat er speelt bij gemeenten. Inwoners zijn onze 
belangrijkste partners. Samen zorgen we voor minimale verspilling door afval goed te scheiden en materialen zo veel mogelijk een tweede leven te geven. Ook in de keten 
gaan wij meer samen werken met andere partijen, die met ons afval kunnen omzetten naar waardevolle grondstoffen en producten. Hoe beter dit lukt, hoe beter voor 
Rivierenland. 

Onze inzamelaars, beheerders en handhavers zijn ons gezicht op straat. Zij verzorgen de openbare ruimte op een goede en prettige manier. Attent schieten zij inwoners te 
hulp waar nodig. Bovendien leggen we graag uit hoe afvalscheiding werkt. Dit doen we op een inspirerende manier, zodat het voor iedereen aantrekkelijk is om hieraan bij te 
dragen. We geven inwoners inzicht in hoe het er in hun omgeving voor staat en geven positieve feedback aan inwoners wanneer het goed gaat. Bij vragen of 
onduidelijkheden zijn we altijd makkelijk te benaderen, wat de vraag ook is. We reageren begripvol en helpen de ander verder.

Bij Avri hebben we de juiste kennis en kunde in huis om onze taken op een kwalitatieve manier uit te voeren. Onze operatie is professioneel en goed doordacht waardoor 
alles zo efficiënt mogelijk verloopt. We hebben een robuuste dienstverlening die aansluit bij de behoeftes en wendbaar is bij onverwachtse ontwikkelingen. 

Zo bouwen we samen aan een fijne leefomgeving. Avri, samen op weg naar een schoon Rivierenland om trots op te zijn!

Samen met 236.000 inwoners en de 8 gemeenten, werken wij voor en met de regio aan een schoon Rivierenland. Avri wil zich steeds meer inzetten als brede 
maatschappelijke dienstverlener; vernieuwend in afvalinzameling, het beheer van de openbare buitenruimte en het vormgeven van lokale arbeids- en bewonersparticipatie. 
We willen de regio een beetje mooier maken door betrokken te zijn en een meerwaarde te bieden op maatschappelijke thema’s, door het gedrag te beïnvloeden via de 
uitvoering van
het beleid en het inzetten van communicatie en handhaving. Circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit vormen daarbij onze visie waarbij geldt; “van de regio, voor de 
regio”.



Doelstelling 2025:

Trots op Rivierenland door samen te werken aan

een schone leefomgeving

Trots op Rivierenland

• Tevredenheid leefomgeving van x nr. y 

(onder inwoners en gemeenten)

• Trotse medewerkers min 6 op schaal 

van 7

Samen te werken aan een schone leefomgeving

• Min x succesvolle samenwerkingen 

• +X maatschappelijke opbrengst (milieu, duurzaam, inclusiviteit)

• Weerstandscapaciteit opbouwen naar €1MIO

• Maatschappelijke kosten /afvalstoffenheffing structureel onder €x



#1
Circulaire 

waardencreatie
Waarde toevoegen door intensief samen te 

werken met partijen die slim werken aan de 

circulariteit van grondstofstromen  

STRATEGIEEN:

#4
Kwaliteit 

afvalstromen
Opbrengst van grondstoffen is maximaal door 

samen met gemeenten te investeren in 

communicatie die afvalscheiding voor iedereen 

aantrekkelijk maakt

#3
Van de regio, 

voor de regio

Positieve waardering van de inwoners en 

opdrachtgevers door zichtbaar bij te dragen aan 

de leefbaarheid in de regio

#2
Efficiënte 

operatie

Reële en voorspelbare uitvoeringslasten door een 

efficiënte aanpak 

#5
Nieuwe 

koers

Een toekomstgerichte organisatie door de 

strategie en positionering (‘wat’ en ‘hoe’) als 

intern kompas in denken en doen te verankeren



#1
Circulaire waardecreatie

Waarde toevoegen door intensief samen te werken met partijen die 

slim werken aan de circulariteit van grondstofstromen  

Doel meting:

• X€ inkomsten uit verkoop van een 

grondstofstroom (optimaliseren)
• +X% omzetaandeel uit circulaire grondstoffen
• X% aandeel van een circulaire grondstofstroom

Doen meting:

• Gevalideerde business case nieuwe 

inkomstenstroom

• Commerciële samenwerking 

duurzaamheidspartner 
• X hergebruikte kilo’s

Binnenkomende grondstoffen bewerken of verwerken voor productie, duurzame inname en verwerking grondstoffen bepalen oa

ontdekken van mogelijkheden om de be- en of verwerkingsmarkt te betreden en /of samen met potentiële partners. Door:

• Onderzoek naar vergroten grip op circulariteit door optimaal winnen en benutten van grondstoffen (e.g. vezels verwerken)

• Hergebruik door samenwerking met cradle-to-cradle instanties (zoals kringloopwinkels) en andere initiatieven voor tweede, 

derde of misschien wel vierde leven voor producten en grondstoffen

• Verbeteringen in circulariteit grondstoffen door kennis delen en ophalen bij collega afvalinzamelaars (NVRD)

• Minder afval door duurzaam gebruikt te stimuleren (zorgvuldig en lang mogelijk) in oa onderhoud, vervanging en keuze voor 

kwaliteit (ism partner)

STRATEGIE METINGEN:

ACTIES 



#2
Efficiënte en voorspelbare 

operatie

Reële en voorspelbare uitvoeringslasten door een efficiënte aanpak 

Doel meting:

• Gemiddelde kosten uitvoeringslasten onder 

brancheniveau

Doen meting:

• 1 producten- en dienstenboek

• Dashboard op basis van data

• Helder dienstenpakket door duidelijke keuzes te maken in aanbod.

• Inzicht in (risico’s en kosten) dienstenpakket door proactief monitoren. 

• Efficiënt dienstenpakket door te inventariseren waar standaardisering of maatwerk meer bijdraagt aan de doelstelling 

(maatschappelijke meerwaarde) op basis van business cases 

• Kostenbeheersing door automatisering en digitalisering van werkprocessen.

STRATEGIE METINGEN:

ACTIES :



#3
Van de regio, voor de regio

Positieve waardering van de inwoners en opdrachtgevers door 

zichtbaar bij te dragen aan de leefbaarheid in de regio

Doel meting:

• Positief imago Avri

Doen meting:

• X% minder klachten meldingen 

• X werknemers met afstand arbeidsmarkt in 

dienst

• Vergroten bijdrage aan regionale economie door samen te werken met verenigingen, kringloop en regionale marktpartijen

• Verbinding met inwoners door samen te werken aan zo goed mogelijk beheer van de openbare ruimte.

• Vergroot de zichtbaarheid van Avri in dorpen en wijken en werk met inwoners samen aan bewustwording van goed scheiden 

van afval en  hun leefomgeving 

• Doelgoepen centraal in communicatie: laten zien waarom we de dingen doen, wat het hen oplevert (kosten – baten), vragen 

hoe we het beter kunnen doen en hen betrekken bij plannen en besluitvorming door transparantie, participatie en communicatie.

• Avri en gemeenten worden voortrekkers in het afnemen van gerecyclede grondstoffen Rivierenland.

• Sterk maatschappelijk werkgeverschap door inclusiviteit centraal te stellen in alle lagen van de organisatie 

• Sponsoring van regionale maatschappelijk evenementen

STRATEGIE METINGEN:

ACTIES :



#4
Kwaliteit afvalstromen

Opbrengst van grondstoffen is maximaal door samen met gemeenten 

te investeren in communicatie die afvalscheiding voor iedereen 

aantrekkelijk maakt

Doel meting:

• X% minder afkeur grondstoffen 

Doen meting:

• X% inwoners met positieve perceptie 

afvalscheiding 

• Werk samen met inwoners en ondernemers en neem ze mee in wat grondstoffen zijn en kunnen betekenen.

• Inwoners zijn gemotiveerd om goed te scheiden door stimulerende communicatie over afvalscheiding in samenwerking met 

gemeenten. Speel in de communicatie in op de verschillende drijfveren van inwoners om goed te scheiden en beloon hen 

hiervoor.

• Persoonlijke/ gedifferentieerde aanpak door de inzet van afvalcoaches (wat mag waar, wanneer, etc.?)

• Meer begrip en inzicht onder inwoners door niet alleen te communiceren wat de regels zijn, maar vooral uitleggen waarom er 

regels zijn wat de bedoeling daar achter is. De hogere doelen uitleggen.

• Betere afvalscheiding door een juist balans in variabele en vaste tariefstelling 

STRATEGIE METINGEN:

ACTIES (wie, wanneer):



• % Vervuiling afvalstromen verminderen
• X% omzetaandeel uit circulaire grondstoffen verhogen

#5
Nieuwe koers

Een toekomstgerichte organisatie door de strategie en positionering 

(‘wat’ en ‘hoe’) als intern kompas in denken en doen te verankeren

Doel meting:

• Koers en kernwaarden bekend bij 

alle medewerkers en handelen 

daarnaar

Doen meting:

• Inwoners en gemeenten Rivierenland 

herkennen medewerkers Avri op de 

merkwaarden in haar handelen  

• Medewerkers begeleiden bij implementeren van de strategie door helder plan dat stuurt op inhoud en proces: 

• uitwerking strategie en positionering 

• een plek in MD trajecten en in teamplannen

• Leidinggevenden sturen op teamplannen 

• eigenaarschap en initiatieven van medewerkers te stimuleren en te faciliteren. 

• Doorvoeren in werving en selectie

STRATEGIE METINGEN:

ACTIES (wie, wanneer):


