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Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Nieuwe strategie Avri 

 

 
Voorstel 
Het vaststellen van de nieuwe strategie van Avri door: 

1. Het strategisch koersplan 2021-2025 vast te stellen  
2. Kennis te nemen van het Avri-kompasboekje (positioneringstraject) 

 
 

 
Inleiding 
Het strategisch koersplan 2021-2025 en de positionering vormen samen de nieuwe strategie van Avri. In 
het strategisch koersplan beschrijven we onze opgave voor de komende vijf jaren. De positionering gaat 
deel uitmaken van het hart van de cultuur van Avri, en wordt bepalend voor ons gedrag en communicatie 
zowel intern als in de buitenwereld. Zo verbinden we het ‘wat’ met het ‘hoe’. 
 
De nieuwe strategie is tot stand gekomen met bijdragen van medewerkers van Avri, de RBA-leden, 
communicatieadviseurs van gemeenten, raadsleden, inwoners en bestuursleden van Avri. 

 
Beoogd effect 
1.1. Het strategisch koersplan 2021-2025 is een instrument dat op alle niveaus in de organisatie - van 

bestuur tot medewerkers – kan worden ingezet en helpt om het hogere doel van Avri te verwezenlijken, 
duidelijkheid te geven aan interne en externe stakeholders wat de opgave van Avri is, keuzes te maken 
in wat Avri wel doet en dus ook niet, en richting en sturing te geven aan de werkzaamheden van Avri. 
Het strategisch koersplan is de interne vertaling van de kadernota 2021-2025.  

2.1. Vanuit het positioneringstraject wordt ingezet op het verbeteren van het imago van Avri door eerst 
binnen de organisatie een cultuuromslag te bewerkstelligen aan de hand van de waarden die worden 
gedeeld en de wijze waarop die worden toegepast in het werk. Door de waarden consistent uit te 
dragen in alles wat we doen bouwen we aan een herkenbare Avri-ervaring bij stakeholders. 

 
Argumenten 
1.1 Het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 van Avri is ten einde is gekomen. Daarom is een nieuw 

strategisch koersplan 2021 – 2025 ontwikkeld waarin we onze opgave voor de komende vijf jaren 
hebben vastgelegd.  

1.2 Door het format (businessplan op 1 A4) van het strategisch koersplan 2021-2025 is er nu een compact 
en handzaam plan waarin onze opgaven geconcretiseerd zijn naar strategieën, acties en metingen. 
Voor het realiseren van het plan en daarmee het bereiken van de hogere kwalitatieve doelstelling is 
een ieders inzet van belang. Het plan geeft daarmee richting aan het werk van alle Avri-medewerkers 
op alle niveaus en omgekeerd kunnen medewerkers zien waar ze aan bijdragen. Dit kan een enorme 
stimulans zijn voor en energie opleveren bij medewerkers: zij weten wat er van hen wordt verwacht en 
waar ze aan bijdragen in het grotere geheel.  Het geeft het bestuur, management en teamleiders een 
instrument in handen waarmee ze gericht kunnen sturen, inzicht krijgen in de voortgang en kunnen 
bijsturen indien nodig.  

1.3 De nieuwe strategie en de nieuwe organisatie-inrichting helpen Avri beter in te spelen op 
verwachtingen en eisen die er aan haar worden gesteld: nu en in de toekomst. 

2.1 Er is binnen Avri het besef dat inwoners onze belangrijkste partners zijn voor het succesvol realiseren 
 van onze doelstellingen voor Rivierenland. Het is daarom essentieel dat we draagvlak bij hen 
verkrijgen voor onze opgaven. Draagvlak verkrijgen we door hoe we de dingen doen: in verbinding en 
samenwerking met inwoners. Hiervoor is een omslag bij Avri noodzakelijk: van buiten naar binnen 
denken – inleving in de inwoner – en aandacht voor hoe we de dingen in de relatie met de inwoner 
doen. Het gaat daarbij om onze communicatie en gedrag, wat we willen uitstralen en hoe anderen Avri 
graag zien (positionering). Zodat inwoners, gemeenten en andere partijen weten wat ze van ons 
kunnen verwachten.  

2.2. De positionering (het hoe) inclusief toekomstbeeld is positief ontvangen door medewerkers, 
bestuursleden en externe stakeholders (inwoners, raadsleden, ambtenaren van gemeenten). 

2.3. De positionering is het uitgangspunt voor wat we organisatie breed op de langere termijn willen 
uitdragen naar elkaar en naar de buitenwereld.  



 
Kanttekeningen 
1.1 Het succesvol realiseren van het strategisch koersplan staat en valt met de discipline op elk niveau in 

de organisatie. Het vraagt van het bestuur en management om keuzes met elkaar te maken: wat gaat 
Avri doen en wat gaat ze dus ook niet doen? 

2.1. Een goed imago is niet in één dag gebouwd: dat vraagt tijd en aandacht en ieders inzet.  
2.2. De positionering is meer dan een slogan of het omschrijven van teksten in een andere toon: het is van 

belang dat iedereen op elk niveau binnen Avri (van Bestuur tot uitvoering) zich de waarden eigen 
maakt en uitdraagt. Alleen dan wordt de positionering en daarmee Avri geloofwaardig: ze doet wat ze 
zegt en vice versa. 

2.3. Een cultuuromslag vraagt tijd en geduld: medewerkers moeten de ruimte krijgen die zich eigen te 
maken, het kan niet opgelegd worden. 

2.4. De steun van al onze professionele stakeholders – raadsleden, bestuursleden en ambtenaren van onze 
gemeenten – voor en tijdens de uitvoering van de nieuwe strategie is essentieel. Wanneer zij zich over 
Avri kritisch uit (blijven) laten in de media en op social media, wordt het ombuigen naar een positief 
imago een veel zwaarder traject. 

 
Communicatie 
De vaststelling van de nieuwe strategie door het AB wordt aan de raadsleden en RBA -leden door middel 
van de E-letter gecommuniceerd. De inwoners die hebben meegedaan aan de kwalitatieve sessies van 
communicatie-onderzoek, worden persoonlijk bedankt voor hun bijdragen en geïnformeerd over de 
uitkomsten en vervolgstappen. De vaststelling van de nieuwe strategie wordt niet actief naar de pers 
gecommuniceerd* maar in geval van vragen, worden die natuurlijk beantwoord vanuit de beweging die we 
maken en met een ingetogen toon.   
 
*De nieuwe strategie bevindt zich nog in een interne fase waar het kennis maken met en waarmaken van 
de nieuwe strategie net is gestart. De medewerkers maken in het najaar van 2021 kennis met de 
positionering en gaan die leren toepassen in het werk. Hetzelfde geldt voor het strategisch koersplan: dit 
gaat vertaald worden naar teamopgaven waar de teams mee aan de slag gaan. In deze fase ligt dan ook 
de nadruk op interne communicatie waar we inzetten om alles wat we doen in lijn te brengen met van de 
nieuwe strategie. We gaan doen wat we zeggen. 
 
*Gezien het slechte imago van Avri ligt in de externe communicatie de nadruk op het communiceren van 
daden. Dat doen we door de nieuwe strategie naar de externe stakeholders uit te gaan dragen aan de hand 
van concrete resultaten die in het kader van de nieuwe strategie zijn behaald. Deze resultaten worden 
geframed als bijdragen aan het strategisch koersplan en als voorbeelden van hoe we onze belofte 
(positionering) aan onze stakeholders waarmaken. Zo gaan we de externe stakeholders aan de hand van 
gerealiseerde daden stap voor stap meenemen in de nieuwe strategie. En bouwen we stap voor stap aan 
onze reputatie met als einddoel een positief imago. 
 
Wanneer we een jaar verder zijn en we daadwerkelijk resultaten hebben geboekt en onze reputatie zien 
verbeteren, kan een persmoment worden ingelast. In dat persmoment blikken we actief terug en vooruit op 
wat komen gaat. 

 
Financiën 
De kosten uitvoering van de nieuwe strategie zijn onder meer geborgd in de begroting van Avri (2021- 
2022) en het programma GRIP 

 
Uitvoering 
Na de vaststelling van de nieuwe strategie wordt het strategisch koersplan door de leidinggevenden 
vertaald naar teamopgaven die door de betreffende teams invulling worden gegeven. 
De positionering gaat de volgende fase in waarin deze gedeeld gaat worden met alle medewerkers en tot 
leven wordt gebracht in de organisatie. Hiervoor maken we na de zomer een gezamenlijke start door 
aftrapbijeenkomsten met de medewerkers te houden. De leidinggevenden worden voorbereid om de 
waarden in hun teams tot leven te brengen en toe te gaan passen in het werk.  

 
Bijlagen 

• Strategisch koersplan 2021-2025 

• Avri-Kompasboekje 
 


