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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING
1.1  WAT DOET AVRI
Avri haalt afval en grondstoffen op bij 96.000 huishoudens in 10 
gemeenten in Rivierenland. Ook zorgt Avri voor de verwerking 
hiervan. In opdracht van en in samenwerking met de 10 
gemeenten maakt Avri het afvalbeleid en verzorgen we de 
handhaving en communicatie. Daarnaast beheert Avri voor 4 
gemeenten de openbare ruimte. Dat doen we integraal. Dat 
wil zeggen dat we vrijwel alle werkzaamheden uitvoeren. Denk 
bijvoorbeeld aan straatvegen, zwerfafval opruimen, rioleringen 
beheren en onderhouden en groenonderhoud. Integraal wil 
ook zeggen dat we het beheer van al deze taken onderling 
zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Net als bij afval 
stuurt Avri ook bij het beheer van de openbare ruimte op het 
gewenste gedrag van inwoners door handhaving, beleid en 
communicatie.

Avri is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit is 
een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West 
Maas en Waal en Zaltbommel. Daarnaast heeft 
Avri de Realisatie BV en de Solar BV opgericht voor 
activiteiten die niet direct onder het takenpakket van 
de GR Avri vallen, maar wel passen bij de missie en 
visie van Avri. 
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1.2 KLANTEN VAN AVRI
Onze klanten zijn:

  inwoners: zij betalen via afvalstoffenheffing 
(afvalinzameling en verwerking) of OZB (beheer 
openbare ruimte) voor onze dienstverlening;

  bedrijven en instellingen: zij maken gebruik van 
onze commerciële dienstverlening. 

De 10 gemeenten: zijn onze eigenaar, zij stellen het 
beleid vast en geven Avri opdrachten.

1.3 ERVARING BEDRIJFSPLAN 2011-2015
In de periode 2011 tot en met 2015 is het vorige 
strategisch bedrijfsplan van Avri uitgevoerd. Dit 
zorgde voor grote veranderingen in de organisatie. 
Avri is bedrijfsmatig gaan werken en heeft onder 
andere daardoor de afvalstoffenheffing met 
35% verlaagd. Deze ging van €270 in 2010 naar 
gemiddeld €171 in 2015). Ook is de hoeveelheid 
gescheiden afval toegenomen van 55% naar 
70%. Door het overnemen van het beheer van de 
openbare ruimte voor 4 gemeenten is het aantal 
medewerkers verdubbeld en ook zijn we op een 
maatschappelijk verantwoorde manier gaan werken. 

Deze factoren droegen bij aan het behalen van de resultaten: 
1.  De verzelfstandigingsdiscussie van 2004 tot en met 2008 zorgde dat er draagvlak was om te veranderen. 
2.  De visie en strategie in het strategisch bedrijfsplan gaven de richting aan. 
3.  De ambitieuze en meetbare doelen zorgden voor druk om de doelen te behalen. 
4.  Ons betrokken, loyale en vakbekwame personeel wist de veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

10 Gemeenten
Afvalinzameling

waarvan

4 Gemeenten
Beheer openbare ruimte

Onze scherpe doelstellingen, maatschappelijke 
betrokkenheid en ons goede werkgeverschap 
werden ook landelijk opgemerkt. Deze resultaten 
leverden Avri een finaleplaats op bij de verkiezing 
Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015. 
Maar de ontwikkelingen zijn nog niet afgerond.  

Er liggen nog veel kansen op maatschappelijk 
gebied en in het beheer van de openbare 
ruimte. Ook moet er nog veel gebeuren aan de 
informatiehuishouding binnen Avri. Deze punten 
zien we dan ook terug in de doelen voor de periode 
2017 tot en met 2020. 
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Per 1 januari 2016 is Avri afgesplitst van de GR 
Regio Rivierenland en is gestart met het opstellen 
van een nieuw strategisch plan voor de periode 
2017-2020. Zo kon het nieuwe bestuur meedenken 
over de richting waarin Avri zich gaat ontwikkelen.

2.1 MISSIE AVRI
Onze missie geeft aan waar we voor staan als 
organisatie. 

Avri is een dienstverlenende overheidsorganisa-
tie in Rivierenland. We zamelen grondstoffen en 
restafval in bij inwoners en bedrijven en beheren 
de openbare ruimte. Samen met de inwoners 
werken we aan het voorkomen van het verspillen 
van grondstoffen en aan een schoon, heel en 
veilig Rivierenland. Dat doen we op een be-
drijfsmatige en maatschappelijk verantwoorde 
manier.

2.2 VISIE AVRI
Inwoners, bedrijven en bestuurders hebben in 
deze tijd te maken met diverse vraagstukken. 
Voorbeelden zijn de grondstoffenschaarste, het 
broeikaseffect, de werkloosheid en de overgang 
naar duurzame energie. Maar ook de effecten die 
technologische en maatschappelijke veranderingen 

HOOFDSTUK 2 | MISSIE, VISIE EN STRATEGIE
op organisaties en medewerkers hebben. Kansen 
uit de technologie, digitalisering, burgerparticipatie 
en ontwikkelingen in het onderwijs kunnen we  
gebruiken als antwoord op deze vraagstukken. We 
kunnen niet alle vragen, wensen en initiatieven uit 
de maatschappij voorspellen. Maar we moeten er als 
overheidsorganisatie wel snel op kunnen inspelen. 
Dat vraagt om aanpassingen in de manier van 
werken binnen de organisatie. 

Dit plan gaat over de ontwikkeling van Avri als 
organisatie. Het gaat dus niet over de ontwikkeling 
van afvalbeleid. Het afvalbeleid en de beleidsdoelen 
worden opgesteld aan de hand van de nieuwe 
regionale visie op grondstoffen en afval. 

2.3 STRATEGISCHE KOERS
In de afgelopen jaren heeft Avri zich ontwikkeld tot 
een organisatie die: 
1. grondstoffen inzamelt in plaats van afval;
2. het takenpakket heeft verbreed met integraal 
beheer van de openbare ruimte;
3. bedrijfsmatig, transparant en klantgericht werkt;
4. maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Deze koers willen we in de komende jaren 
vasthouden, want we sluiten hiermee nog steeds 
aan bij de huidige samenleving. Daarnaast noemen 

we 2 punten die deze koers niet zo zeer veranderen, 
maar wel aanvullen: 

5.  proactief inspelen op veranderingen in de 
maatschappij en maatschappelijke initiatieven 
mogelijk maken. 

6.  verbeteren van de duurzame houding 
van inwoners en bedrijven ten 
opzichte van grondstoffen en 
de openbare ruimte.  
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1. Grondstoffen in plaats van afval
Omdat grondstoffen schaars zijn, moeten we deze 
zoveel mogelijk hergebruiken. Dat kan als we het 
afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Avri 
stimuleert daarom inwoners om hun afval goed te 
scheiden. Hierdoor kunnen we meer grondstoffen 
inzamelen en daalt de hoeveelheid restafval. De 
hoeveelheid gescheiden afval is tussen 2010 en 
2015 gestegen van 55% naar 70%. Hierdoor werd in 
2015 gemiddeld nog 129 kg restafval per inwoner 
per jaar ingezameld. In 2016 is dit verder gedaald 
naar 121 kg. Voor de toekomst zijn de doelen nog 
ambitieuzer. Het streven is naar gemiddeld 75 kg 
restafval per jaar per inwoner in 2020 en gemiddeld 
30 kg per inwoner in 2025. 

2. Integraal beheer openbare ruimte
Sinds 2012 verzorgt Avri het beheer van de 
openbare ruimte. Dit doet Avri in 2017 voor 4 
gemeenten. De bedoeling is om de basis in de 
komende jaren verder op orde te krijgen. Als Avri 
vanaf 2019 mogelijkheden ziet om voor meer 
gemeenten (een deel van) het beheer van de 
openbare ruimte over te nemen, leggen we dit voor 
aan het Algemeen Bestuur. We zijn hier niet actief 
naar op zoek.
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3. Bedrijfsmatig, transparant en klantgericht 
Inwoners vinden dat de overheid belastinggeld zo 
goed mogelijk moet besteden. Dat geldt dus ook 
voor de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. 

Overheidsorganisaties zoals Avri moeten daarom 
hun werk zo goed mogelijk doen, tegen zo laag 
mogelijke kosten. Ook moet dit transparant zijn, 
zodat iedereen kan zien hoe we werken en waar we 
het geld aan besteden. 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zoeken 
we bij Avri steeds naar slimme manieren om geld te 
besparen. Dit kan bijvoorbeeld door meer digitaal 
te doen en te kiezen voor oplossingen die het werk 
gemakkelijker maken. Een voorbeeld hiervan zijn 
onze wagens die geautomatiseerd een container 
kunnen optillen en legen. Dit helpt de kosten 
laag te houden én zorgt ervoor dat het werk voor 
onze medewerkers minder zwaar is. Net als een 
commercieel bedrijf moet Avri snel en goed kunnen 
reageren op vragen, meldingen en klachten van 
inwoners. Want waarom zou een inwoner genoegen 
nemen met minder? 

4. Maatschappelijk verantwoord 
Op een maatschappelijk verantwoorde manier 
werken wil in het kort zeggen dat je duurzaam bezig 
bent met respect voor milieu en maatschappij. 
Het streven naar een duurzame maatschappij 
is een taak van de overheid en dus ook van Avri. 
Overheidsorganisaties bepalen de regels waar 
burgers zich aan moeten houden. Zij moeten 
daarom zelf ook laten zien dat zij zich aan die regels 
houden. Avri heeft dus een voorbeeldfunctie richting 

de inwoners van Rivierenland.
Avri maakt bijvoorbeeld ‘groene keuzes’ in de 
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van zonne-energie en biogaswagens. Door 
ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk afval wordt 
gescheiden door inwoners, levert Avri ook een 
bijdrage aan het hergebruiken van grondstoffen en 
dus aan de circulaire economie. Ook werkt Avri veel 
met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Op deze manier zorgt Avri voor meer banen 
in Rivierenland voor deze doelgroep. 

5. proactief inspelen op veranderingen in de 
maatschappij en maatschappelijke initiatieven 
mogelijk maken. 
In de huidige, en naar verwachting toekomstige 
maatschappij, is veel meer aandacht voor wat de 
lokale bevolking wil. Er komen steeds meer lokale 
organisaties en communities die zich richten op de 
situatie in een bepaald gebied en op de wensen van 
de inwoners van dat gebied.
Daar komt bij dat inwoners steeds mondiger 
worden. Zij willen betrokken worden bij en meer 
invloed hebben op het beleid dat de overheid maakt. 
Dit geldt ook voor de inwoners van Rivierenland. Zij 
willen kunnen meedenken over het afvalbeleid en 
serieus worden genomen als ze zelf met initiatieven 
komen om de (lokale) samenleving te verbeteren. 
Avri wil hier snel op kunnen inspelen. 
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6. verbeteren van de duurzame houding van 
inwoners en bedrijven ten opzichte van grondstoffen 
en de openbare ruimte.
Het broeikaseffect, het opraken van grondstoffen 
en een maatschappij die maar blijft kopen; het zijn 
allemaal problemen van deze tijd. Het stimuleren 
van een duurzame houding en duurzaam gedrag 
bij inwoners en bedrijven is daarom een van de 
belangrijkste overheidstaken. 
Voor Avri ligt hier een praktische taak om door 
beleid, communicatie en handhaving de inwoners 
te stimuleren zo weinig mogelijk restafval te 
produceren, hun afval goed te scheiden en hun 
leefomgeving schoon te houden. Daarnaast 
zou Avri zich nog meer kunnen richten op het 
veranderen van de houding van inwoners. Zo kan 
Avri wellicht bijdragen aan het overtuigen van 
inwoners dat duurzaam gedrag op de lange termijn 
voordelen heeft voor henzelf, hun kinderen en de 
hele maatschappij. De houding van mensen laat 
zich echter maar voor een klein deel beïnvloeden 
door de overheid. Deze wordt vooral bepaald door 
familie, school en vrienden. Door midden in de 
maatschappij te staan en inwoners, bedrijven en 
verenigingen te betrekken, kan Avri hier wel een 
positieve bijdrage aan leveren. Denk bijvoorbeeld 
aan het inzamelen van papier in samenwerking 
met verenigingen, het verwijderen van afval bij 
evenementen, het lespakket voor schoolkinderen 

en het betrekken van burgers bij het maken van 
nieuw beleid. 

2.4 WAT DOEN WE NIET?
Om onze doelen te bereiken is focus belangrijk. 
Daarom is het belangrijk om ook te bepalen wat 
we niet gaan doen in de komende jaren. 

We halen wel afval op,  
maar verwerken geen afval
Avri heeft geen ambities om eindverwerker van 
afval worden. Hiervoor zijn grote investeringen 
en anders opgeleid personeel nodig. Ook zijn er 
al voldoende partijen die hierin gespecialiseerd 
zijn. Het sorteren van afval kan wel een 
aanvulling zijn als we daarmee werk bieden 
aan mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt of mensen die lang werkloos zijn. 
Omdat het sorteren van afval de 1e stap in het 
verwerkingsproces is, past dit niet binnen de 
activiteiten van onze GR. Bij de activiteiten van 
de Realisatie BV past dit wel omdat deze BV ook 
marktactiviteiten kan oppakken. 

Geen ruimtelijke ordening-projecten
Bij de overkomst van de binnendienst van 
Neerijnen in 2014 zijn ook projecten op het 
gebied van ruimtelijke ordening overgekomen. 
Dit was noodzakelijk omdat dit al onderdeel van 
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het takenpakket was van de medewerkers die 
overkwamen. Deze werkzaamheden hebben voor 

Avri geen meerwaarde als het gaat om het beheer 
van de openbare ruimte. Avri wil deze taken 

na de fusie van gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal dan bij voorkeur ook 

weer overdragen aan de nieuwe gemeente. 

Integrale handhaving: alleen van gevel  
tot gevel

Avri handhaaft integraal. Dat wil 
zeggen dat we handhaven op zowel 

de afvalinzameling als op het 
beheer van de openbare ruimte. 

We handhaven (in principe) alleen 
buiten; van gevel tot gevel. Want 
de buitenruimte is waar de focus 
van Avri ligt. 

Huidige omvang voldoet
Onze primaire klanten zijn de 
10 gemeenten in Rivierenland 
waar Avri afval voor ophaalt. 
Dit zijn genoeg gemeenten 
om dit zo efficiënt mogelijk 
te kunnen doen. 

2.5 VOORDEEL STAKEHOLDERS
Stakeholders zijn de verschillende partijen waarmee 
je als organisatie rekening moet houden. Met de 
koers die Avri volgt, houdt Avri rekening met al deze 
partijen.  

  Voor inwoners is Avri een klantgerichte 
en flexibele organisatie, die tegen zo laag 
mogelijke kosten werkt en hier transparant 
over is. Avri wil de normen en waarden van 
inwoners op het gebied van duurzaamheid en 
een schone leefomgeving versterken. 
  Voor gemeenten is Avri naast klantgericht en 
flexibel ook de partij die hen zoveel mogelijk 
ontzorgt. Dit tegen zo laag mogelijke en 
transparant gemaakte kosten 
  Aan partners laat Avri zien op een flexibele, 
efficiënte en maatschappelijk verantwoorde 
manier te werken. 
  Voor medewerkers is Avri het bedrijf waar ze 
trots op kunnen zijn. Een bedrijf dat positief 
bekend staat, continuïteit biedt en ervoor zorgt 
dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 
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Om onze missie, visie en strategie concreet te 
maken, heeft Avri 7 strategische doelen opgesteld 
die in 2020 behaald moeten zijn.  

1.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2. Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte

3. Professionele bedrijfsvoering

4. Geautomatiseerde werkuitvoering

5. Adaptieve organisatie 

6. Bijdragen aan de publieke moraal

7. Duurzaam inzetbaar personeel

De doelstellingen staan niet op volgorde van 
belangrijkheid. Wel is bewust gekozen om te 
eindigen met de doelstelling over het personeel. 
Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in het 
bereiken van de andere doelstellingen. Door eerst de 
toelichting op de andere 6 doelstellingen te lezen, 
wordt duidelijk wat dit betekent voor de ontwikkeling 
van de medewerkers en de bedrijfscultuur van Avri. 

Elke doelstelling is onderverdeeld in meetbare 
doelen. Zo kunnen we zo concreet mogelijk 
werken aan het behalen van het doel en hierover 
verantwoording afleggen. 

HOOFDSTUK 3 | STRATEGISCHE DOELEN

3.1   MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Doelen voor 2020:
Duurzaam:

  Inkopen van 10 producten (bijvoorbeeld 
containers, grastegels, kleding en 
straatmeubilair) die voor minimaal 90% 
gemaakt zijn van secundaire grondstoffen.
  Inkoop van het gebruik van 3 producten, in 
plaats van het bezit van die producten.
  Samenwerking met bedrijfsleven en instellingen 
op gebied van afvalscheiding en gebruik 
secundaire grondstoffen.
  Maximale duurzame energieproductie op het 
grondstoffenpark (12 hectare zonnecellen,  
3 windmolens en productie van groen gas uit 
biomassa).
  Een Fairtrade organisatie worden.

Sociaal/maatschappelijk:
  10 personen extra van Werkzaak die werken in 
opdracht van Avri. 
  6 werkervaringsplaatsen per jaar.
  Jaarlijks 100 activiteiten ten behoeve van de 
maatschappij.
  Trede 1 bereiken van de PSO-ladder 
(Prestatieladder Socialer Ondernemen)

AFVAL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

GRONDSTOFFEN
PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

VERBRANDEN 
NIET GESCHEIDEN 

AFVAL

PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

TOEKOMST VOLLEDIG 
CIRCULAIRE ECONOMIE

NU DEELS 
CIRCULAIRE ECONOMIE

GRONDSTOFFEN
PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

VERBRANDEN 
NIET GESCHEIDEN 

AFVAL

PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

TOEKOMST VOLLEDIG 
CIRCULAIRE ECONOMIE

NU DEELS 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Bijdragen aan een circulaire economie
Grondstoffen zijn schaars. Een circulaire economie, 
waarbij alles draait om hergebruik, is daarom nood-
zakelijk. Avri streeft er via het afvalbeleid naar om 
zoveel mogelijk grondstoffen in te zamelen en door 
recycling zoveel mogelijk producten, materialen en 
grondstoffen een tweede leven te geven. 
Daarnaast kunnen we als organisatie ook ons 
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steentje bijdragen aan de circulaire economie. 
Bijvoorbeeld door het afval dat van Avri zelf komt 
goed te scheiden. Belangrijk voor de circulaire 
economie is ook dat er vanuit de maatschappij vraag 
is naar producten die gemaakt zijn van hergebruikte 
grondstoffen. Op deze manier zullen steeds meer 
bedrijven deze producten aanbieden. Avri kan hierin 
het goede voorbeeld geven door zelf ook circulair in 
te kopen. Denk aan containers, grastegels, kleding en 
straatmeubilair van hergebruikt materiaal. Bovendien 
gaan we ons aanbestedingsbeleid aanscherpen om 
deze doelen te behalen.
Ook kunnen we als Avri een andere maat schappelijke 
trend versterken: van bezit naar (gedeeld) gebruik. 
Bijvoorbeeld door producten niet te kopen van onze 
leveranciers, maar ze alleen te gebruiken. Daardoor 
worden de leveranciers gestimuleerd om producten te 
ontwerpen die langer meegaan en herbruikbaar zijn. 
Door samen te werken met overheden, (afval)bedrij-
ven en maatschappelijke organisaties, willen we hen 
ook uitdagen om te vragen naar (regionale) circulaire 
producten en (gedeeld) gebruik in plaats van bezit. Als 
we verwachten dat circulair inkopen duidelijk duurder 
is (afwijking van 10% of meer) zal deze kostenpost 
verwerkt worden in de begroting van Avri.

Duurzame energie
Het terrein van Avri biedt goede kansen voor de 
productie van duurzame energie. Er is ruimte om 
energie op te wekken uit zon, wind en biomassa. In 

2014 is gestart met het plan om de oude afvalberg 
te gebruiken voor de productie van zonne-energie 
en windenergie. De bedoeling is om ook inwoners te 
laten participeren. We verwachten dat het project 
tussen 2017 en 2019 is afgerond. Deze projecten 
worden uitgevoerd binnen de Realisatie BV en Solar 
BV van Avri. Dit omdat deze activiteiten niet bij 
het directe takenpakket van Avri horen en risico’s 
meebrengen die de inwoners niet mogen raken.

Werkgelegenheid
Als regionale organisatie vinden wij dat Avri een ver-
antwoordelijkheid heeft in het oplossen van regionale 
problemen. Een belangrijke opgave voor onze ge-
meenten is het vinden van banen voor mensen met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor heb-
ben minder mensen een uitkering nodig én kunnen 
we mensen die thuis zitten weer werkplezier geven. 

In de afgelopen jaren zijn via het regionale 
werkvoorzieningschap Werkzaak Rivierenland 
(voorheen Lander) ongeveer 70 medewerkers met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt komen werken 
bij Avri. Deze medewerkers worden vooral ingezet in 
de groenvoorziening bij het beheer van de openbare 
ruimte. In de afgelopen jaren heeft Avri laten zien 
dat zij deze groep goed kan aansturen. Daarom 
ziet Avri de mogelijkheid om de groep te vergroten. 
Avri heeft ook nog andere mogelijkheden om het 
aantal werkplekken verder te vergroten. Bijvoorbeeld 

door specifieke afvalstromen te gaan sorteren 
binnen de Realisatie BV van Avri of door samen te 
werken met het Waterschap, Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer op het gebied van groenbeheer. 

Midden in de samenleving
Ook op andere manieren is Avri maatschappelijk 
betrokken. Denk aan het gratis ophalen van afval 
bij evenementen als Appelpop, de Bloesemtocht 
en bij acties van Nederland Schoon. Ook 
de lesprogramma’s voor scholen en 
maatschappelijke stageplaatsen 
zijn hier voorbeelden van. 
Verder werken we samen 
met verenigingen voor 
het ophalen van 
papier en met 
bedrijven zoals 
Secunda. 
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3.2 BEDRIJFSMATIG BEHEER OPENBARE RUIMTE

Doelen voor 2020:
  Consolidatie IBOR: geen groei uitvoering beheer 
openbare ruimte tot 2019.
  Harmonisatie werkwijzen voor de 4 IBOR-
gemeenten.
  Onderzoeken op welke wijze meer gestuurd 
kan gaan worden op outcome (belevingen 
tevredenheid van de inwoner).
  Gemeenten en Avri zijn tevreden over de relatie

Sinds 2012 verzorgt Avri het beheer van de openbare 
ruimte. Inmiddels zijn er 4 IBOR-teams en een 
handhavingteam naar Avri overgekomen. Die 
groeispurt zorgde ervoor dat er vooral aandacht was 
voor de integratie en reorganisatie van de diensten. 
Dit heeft geleid tot een flinke financiële besparing 
en tevreden medewerkers. Als Avri vanaf 2019 
mogelijkheden ziet om voor meer gemeenten (een 
deel van) het beheer van de openbare ruimte over te 
nemen, leggen we dit voor aan het Algemeen Bestuur. 

Door de snelle groei willen we in de komende 
jaren de basis helemaal op orde te krijgen zonder 
verder door te groeien. Er zijn nog diverse kleinere 
besparingen mogelijk. Bijvoorbeeld door nog meer 
op dezelfde manier te gaan werken binnen de 4 

gemeenten. Hierdoor is er minder kans op fouten 
en verbetert de efficiency. Ook kunnen we sommige 
werkwijzen nog verder verbeteren door andere 
technieken toe te passen. 
Door de overkomst van buitendiensten van 4 ver-
schillende gemeenten hebben we ook verschillen-
de ICT-systemen overgekregen en momenteel in 
gebruik. Vanuit efficiency en effectiviteit is het de 
bedoeling om dit beter te harmoniseren.
 
In het beheer van de openbare ruimte verschuift de 
aandacht van output (beeldkwaliteit) naar outcome 
(beleving). We bedoelen hiermee dat de wensen 
en tevredenheid van de burger centraal komen te 
staan. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat burgers 
in een bepaald gebied het belangrijker vinden dat er 
op hondenpoep wordt gelet dan op de hoogte van 
het gras. Dan zou het mogelijk moeten zijn om onze 
werkzaamheden hieraan aan te passen. We moeten 
nog onderzoeken hoe we dit willen aanpakken, 
meten en vastleggen binnen de afspraken met de 
gemeenten. Mogelijk kan Avri een pilot starten in  
1 van de gemeenten (Tiel heeft interesse getoond). 

Het overnemen van de werkzaamheden voor het 
beheer van de openbare ruimte, veranderde ook de 
relatie tussen de gemeenten (opdrachtgever) en 
Avri (opdrachtnemer). Omdat Avri geen onderdeel is 
van de gemeente, maar op afstand staat, heeft de 
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gemeente een veel grotere behoefte aan controle op 
de resultaten. Niet alleen op de financiële resultaten, 
maar ook op de kwaliteit van de werkzaamheden. 
Duidelijke afspraken en het goed vormgeven van het 
relatiebeheer tussen Avri en de IBOR-gemeenten 
was en is daarom ook heel erg belangrijk. Fouten 
zullen er altijd gemaakt worden, maar de manier 
waarop je daar met elkaar mee omgaat, bepaalt of 
de samenwerking een succes wordt.
De financiering van de werkzaamheden is 
onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst 
per gemeente.

3.3 PROFESSIONELE BEDRIJFSVOERING

Doelen voor 2020:
  Verhogen bedrijfsefficiency en verkleinen 
bedrijfsvoeringsrisico’s door effectieve 
informatiehuishouding.
  Per werkproces bepalen hoeveel overhead 
nodig is ter ondersteuning van dat proces.

Om doelstellingen op het gebied van effectiviteit, 
efficiency en transparantie te behalen, moet de 
informatiehuishouding van Avri worden verbeterd. 
Omdat Avri per 1 januari 2016 een eigen GR is 
geworden, zijn er ook nieuwe taken bijgekomen 
die voorheen niet of slechts voor een deel door 

Avri werden gedaan. Denk aan het maken van 
een zelfstandige begroting en jaarrekening, 
het aansturen van de accountantscontrole, het 
invullen van het bestuursecretariaat, de opzet 
van een Ondernemingsraad en Georganiseerd 
Overleg, het professionaliseren van het archief 
en het vernieuwen van en voldoen aan diverse 
verordeningen. 

Gezien de snelle groei van Avri en groeiende 
vraag naar informatie van onze omgeving, 
is de verwachting dat de komende jaren nog 
diverse ontwikkelingen en investeringen in ICT 
nodig zijn. Op langere termijn zien we moderne 
communicatiemiddelen in de uitvoering en het 

meer werken met gegevens uit de buitenruimte 
(bijvoorbeeld met behulp van sensoren) als 
strategische ontwikkelingen voor de ICT. Ten 
aanzien van de bedrijfsvoering willen we de 
informatiehuishouding (door)ontwikkelen door 
te werken aan systemen en rapportages rondom 
onder andere financiën, personeel, inkoop, 
voorraad/magazijn en documentbeheer. Het 
doel is om de efficiency te verhogen en risico’s 
te verkleinen, maar ook om meer sturings- en 
verantwoordingsmogelijkheden te krijgen. Hierdoor 
wordt de interne bedrijfsvoering stabieler en ook 
efficiënter. In 2015 is het belang hiervan onderkend 
en is Avri gestart met het opstellen van een ICT-
projectplan. 
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Belangrijke projecten die we willen uitvoeren zijn:
1. Optimalisatie ICT- infrastructuur
Avri wil toe naar een ICT-infrastructuur die voldoet 
aan onze eigen eisen en wensen. Dit zorgt ervoor 
dat we ons werk op een goede en moderne manier 
kunnen doen en gemakkelijk kunnen aansluiten bij 
technische ontwikkelingen. 

2. Implementatie projectadministratie IBOR
Met een projectadministratie hebben we meer 
controle over de budgetten van onze IBOR-
gemeenten. Zo kunnen we de gemeenten beter 
informeren over de financiën ten opzichte van het 
uitgevoerde werk. 

3. Implementatie meldingsysteem IBOR
Met een meldingsysteem voor inwoners en 
gemeenten, kunnen we voldoen aan de afspraken 
die hierover met de IBOR-gemeenten zijn gemaakt. 
Deze afspraken richten zich vooral op de tijd die 
het kost om een melding af te handelen en de 
terugkoppeling hiervan aan de melder. 

4. Implementatie Document Management Systeem 
(DMS)
Met een DMS kunnen we documenten efficiënter 
beheren en hebben we sneller toegang tot informa-
tie. Op dit moment kan zo’n 20% van de opgevraag-
de documenten niet worden teruggevonden in het 
archief. Het systeem wordt in fases ingevoerd. We 
beginnen met de bestuurlijke stukken, inkoopdocu-
menten en gemeentelijke stukken. 

Overhead
Overheadkosten zijn de kosten die niet rechtstreeks 
voor producten worden gemaakt, maar aan de 
organisatie zelf worden besteed. Bijvoorbeeld aan 

facilitaire zaken en ICT. Bij ieder proces binnen Avri 
willen we scherp zijn op de hoeveelheid overhead. 
Dit doen we door te kijken naar de overhead die 
vergelijkbare organisaties nodig hebben voor het 
uitvoeren van vergelijkbare processen. 
De financiering van deze doelstelling is onderdeel 
van de Avri-begroting.

3.4 AUTOMATISERING WERKUITVOERING

Doelen voor 2020:
  Geautomatiseerde systemen voor inzameling 
minicontainers en ondergrondse containers.
  Implementatie boordcomputers.
  Koploper op het doorvoeren van innovatieve 
werkwijzen.

Avri was in Europa de eerste afvalinzamelaar met 
een twee compartimenten zijlader. Innovaties in 
automatisering en robotisering bieden nieuwe mo-
gelijkheden en ook is er steeds meer mogelijk met 
software en sensoren. Nu moeten chauffeurs veel 
handelingen nog handmatig via de joystick doen en 
lopen hierbij risico op RSI-klachten. Ook het legen 
van ondergrondse containers is nu nog een acti-
viteit die een hoge specialisatie vereist van chauf-
feurs. Als de handelingen door innovaties makke-
lijker worden in de toekomst, kan dit zorgen voor 
efficiency en bredere inzet van onze chauffeurs.
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Om de kosten van productie en beheer 
naar beneden te brengen, kijken we naar de 
mogelijkheid om ondergrondse containers te 
leasen in plaats van kopen. Dit houdt ook de 
leverancier scherp om een duurzaam ontwerp te 
maken en draagt bij aan doelstelling 1. 

Ook binnen IBOR nemen de mogelijkheden toe om 
verder te automatiseren. Denk aan grasmaaiers 
die zonder bestuurder het gras maaien. 
Particulieren zijn er al aan gewend. Drones kunnen 
misschien worden ingezet om het schouwwerk 
te versnellen. Ook zijn geautomatiseerde 
systemen denkbaar voor het legen van openbare 
prullenbakken, het knippen van hagen en 
het snijden van graskanten. We kunnen onze 
leveranciers nu alvast laten weten dat wij deze 
wensen in onze bestekken zullen opnemen over 2 
à 3 jaar. Als we daarin samenwerken met collega-
bedrijven, dagen we leveranciers uit om deze 
innovaties zo snel mogelijk door te voeren in onze 
sector. 

Om werkprocessen in de uitvoering verder te 
automatiseren, werken we aan de invoering van 
boordcomputers op onze voertuigen. Dit is een 
van de ICT-projecten die momenteel worden 
uitgevoerd. Denk hierbij aan werkprocessen op het 
gebied van navigatie, communicatie en registratie. 
Om sneller te kunnen bepalen of ophaalwagens 

van Avri schade hebben gemaakt, willen we 
camera’s plaatsen op de voor-, zij- en achterkant 
van de wagens. Dit kan ook helpen bij meldingen 
over niet geleegde containers. 

De financiering van deze doelstelling is onderdeel 
van de Avri-begroting.

 3.5 DE ADAPTIEVE ORGANISATIE
Een adaptieve organisatie is een organisatie die 

proactief inspeelt op veranderingen in de maatschappij 

en maatschappelijke initiatieven mogelijk maakt.

Doelen voor 2020:
  Avri reageert flexibel op vragen van 
inwoners die afwijken van de standaard 
dienstverlening die beschreven is in 
basispakket afvalbeheer maar wel 
passen bij de algemene doelstelling.
  Vergroting participatie inwoners in het 
werkproces van Avri.

De inwoners van Rivierenland worden 
steeds mondiger en willen meer 
invloed op overheidsbeleid. Ook 
verwachten ze een flexibele houding 
van overheidsorganisaties als het 
gaat om initiatieven die ze zelf of als 
groep (community) willen ontplooien. 
Inwoners zijn vaak veel sneller en 
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beter in staat om problemen rond het beheer van 
de openbare ruimte in hun eigen omgeving op 
te lossen dan de logge, afstandelijke en formele 
overheid. Deze manier van oplossen van problemen, 
brengt wel met zich mee dat we anders moeten 
omgaan met bestaande regels en werkwijzen. 

Avri ervaart dit al enkele jaren. In de voorgaande 
jaren werden wij steeds vaker gevraagd om 
maatwerk te leveren. Zo vroeg bijvoorbeeld een 
school om afgedankte computers voor een 
onderwijsproject. Een goed doel dat geen geld 
kost, maar niet in het bestaande beleid paste. Een 
ander voorbeeld is de vraag van een wijkorganisatie 

of wij bij hun jaarlijkse snoeidag een container 
konden plaatsen en vervolgens weer ophalen. Nog 
een ander voorbeeld is het initiatief van een groep 
inwoners die recycling van afval willen verbeteren 
en Avri vraagt om afval aan te leveren. 
Avri ging soms al in op initiatieven en wensen van 
inwoners en instellingen, ook al paste dit niet in het 
vastgestelde beleid. De keus om af te wijken van het 
beleid ligt bij het bestuur van Avri. Om flexibeler in te 
kunnen spelen op initiatieven uit de maatschappij, 
zijn ruimere kaders wenselijk. We zullen meer met de 
inwoner moeten meedenken in plaats hun vragen te 
toetsen aan vastgestelde regels. Hoe dat eruit moet 
zien, moeten we gaandeweg ervaren. 

We moeten ook niet teveel verwachten van de 
inwoners. Dit laten projecten op het gebied van 
wijkbeheer in diverse andere gemeenten zien. Als 
puntje bij paaltje komt, kan de bereidwilligheid heel 
gering zijn om taken van de overheid over te nemen. 
De meest veilige optie lijkt om de overheid de 
standaardkwaliteit te laten waarborgen en inwoners 
de mogelijkheid te geven extra werk te doen of het 
werk van de overheid (tijdelijk) over te nemen. 

Door het uitvoeren van pilots wil Avri ervaring 
opdoen met het loslaten van regels en de eigen 
werkzaamheden. Om zich te krijgen op de 
manier waarop we langdurig succesvol kunnen 
samenwerken met inwoners en organisaties die 
hun buurt zelf willen beheren. We denken hierbij 
vooral aan pilots in de gemeente Neerijnen omdat 
we voor deze gemeente niet alleen de uitvoering, 
maar ook het beleidsadvies voor het beheer van de 
openbare ruimte verzorgen. 

De invulling van deze strategische doelstelling 
is vooralsnog vooral een denkrichting en een 
zoekproces. Dit moet zijn uitwerking krijgen in 
de komende jaren. De vraag welke investering dit 
vergt, kunnen we dan ook nog niet beantwoorden. 
De mate waarin Avri kan samenwerken met 
inwoners in het beheer van de openbare ruimte, is 
afhankelijk van de ruimte die Avri daarin krijgt van 
de IBOR-gemeenten.
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3.6  BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME HOUDING  
EN DUURZAAM GEDRAG IN DE SAMENLEVING

Doel voor 2020:
  Een visie en plan van aanpak op de wijze 
waarop Avri in de periode 2020-2025 kan 
bijdragen aan een meer duurzame houding 
van inwoners en bedrijven

Er is maar 1 toekomst voor de mens en dat is 
een duurzame toekomst. Een groot deel van onze 
inwoners wil daarom die duurzame samenleving. 
Duurzaamheid wordt echter niet alleen bereikt 
door het plaatsen van windmolens en zonnecellen. 
Het dagelijkse gedrag van de mens is minstens 
zo bepalend voor die toekomst. Bijvoorbeeld 
in de openbare ruimte of thuis als het gaat 
om afvalscheiding of de keuze voor bepaalde 
producten. Bijdragen aan een duurzame houding 
en duurzaam gedrag is voor Avri daarom een 
belangrijke taak.

Met het oog op deze taak willen we ons meer 
richten op gedragsturing. Voor de toekomst 
verwachten we dat het bestuur van Avri nog 
scherpere beleidsdoelen opstelt. Denk bijvoorbeeld 
aan het doel van gemiddeld 30 kg restafval per 
inwoner in 2025. Maar ook in het beheer van de 
openbare ruimte is behoefte aan duurzaam gedrag 
door de inwoner. Daarom kan het sturen op houding 

en gedrag een belangrijk onderdeel zijn van het 
beleid dat nodig is om deze doelen te halen.

Gedrag wordt beïnvloed door prikkels (externe 
motivatie), door context (externe omstandigheden 
zoals anonimiteit), maar ook door normen, 
waarden en overtuigingen (interne motivatie). 
Beleid, handhaving en voorlichting, zijn de prikkels 
die Avri inzet om gedrag te veranderen. Hiermee 
richten we ons dus vooral op de externe motivatie. 
Op de context heeft Avri maar beperkt invloed. 
De vraag is in hoeverre Avri invloed heeft op de 
gewenste normen, waarden en overtuigingen 
(moraliteit) in de maatschappij om ook op die 
manier bij te dragen aan duurzamer gedrag.
 
Door deel te nemen aan maatschappelijke 
activiteiten die bij Avri passen, staat 
Avri middenin de maatschappij. 
Hierdoor kan Avri als bedrijf 
haar boodschap uitdragen 
om zo mogelijk de normen, 
waarden en overtuigingen in 
positieve zin te beïnvloeden. 
Een voorbeeld hiervan is door 
inwoners, bedrijven, verenigingen 
en andere partners te helpen en 
te betrekken bij het werk van Avri. 
Bijvoorbeeld bij de samenwerking 
met verenigingen voor het ophalen van 

papier, het verwijderen van afval bij evenementen, 
de voorlichting aan scholen en het betrekken van 
inwoners bij het opzetten van nieuw beleid (zie ook 
doelstelling 5). Ook kan Avri inspelen op trends in 
de samenleving, gebruikmaken van prikkels waar 
inwoners gevoelig voor zijn en door handhaving de 
sociale controle versterken. 

Deze strategische doelstelling is vooral een 
zoekproces. Avri onderzoekt de komende jaren hoe 
we dit aan kunnen pakken. Bijvoorbeeld door het 
benutten van bestaande gedragspsychologische 
kennis en het uitvoeren van pilots. Een voorbeeld 
van een pilot zou het inzetten van vrijwillige 
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afvalcoaches kunnen zijn. Wellicht zijn er onder 
onze 230.000 inwoners een aantal mensen die 
opgeleid zouden willen worden tot afvalcoach. 
Wanneer inwoners eenmaal een bepaalde taak 
hebben, gaan ze zich er mogelijk ook naar 
gedragen. Zo kunnen zij op hun beurt hun 
omgeving beïnvloeden. Daarnaast is het opleiden 
van afvalcoaches een vorm van burgerparticipatie 
en draagt het daarom ook bij aan doelstelling 5.

Een andere manier kan zijn om duurzaam gedrag 
meer status te geven. Bijvoorbeeld door het 
voor inwoners mogelijk te maken dit onderling 
te  vergelijken. Als je weet hoe vaak je buurt een 
bijdrage levert aan het beheer van de openbare 
ruimte of hoe vaak je buurt of straat zijn restafval 
aanbiedt, kan dat motiverend zijn. Dit kan zelfs nog 
beter werken dan een financiële prikkel. Dit blijkt 
ook uit een recent Amerikaans onderzoek naar 
gedrag in de publieke ruimte. We zouden dit kunnen 
vertalen naar een pilot waarin wijken of straten 
strijden om de eer van duurzaamste buurt. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden om het 
onderwerp wat concreter te maken. Avri onderzoekt 
in de komende jaren naar manieren om invulling 
te geven aan het beïnvloeden van een duurzame 
houding en duurzaam gedrag bij inwoners en 
bedrijven. Deze doelstelling wordt gefinancierd 
vanuit het communicatiebudget.

3.7 DUURZAAM INZETBARE MEDEWERKERS

Doelen voor 2020:
  HR-beleidsplan met vier hoofdthema’s uitwerken:

 1. Gezondheid en vitaliteit
 2. Kennis en competenties
 3. Mobiliteit en flexibiliteit
 4. Bezieling en welbevinden

  Invoeren functiewaarderingssysteem HR21.
  5 medewerkers opleiden tot MBO1 en 30 
medewerkers tot MBO2.
  10 medewerkers opleiden tot coach Kwetsbare 
Medewerkers.
  90 medewerkers de cursus Omgaan met 
Verbale en Fysieke Agressie.
  Invoeren competentiemanagement.
  Laaggeletterdheid met 50% verminderen.
  1 keer per 2 jaar een medewerkers-
tevredenheids onderzoek houden.

Plannen voeren zichzelf niet uit, dat doen onze 
medewerkers. Dat zij een sleutelrol spelen, is ook 
duidelijk geworden uit de evaluatie van het vorige 
strategisch bedrijfsplan. Avri is dan ook trots op 
de vakbekwaamheid en betrokkenheid van haar 
medewerkers.
 
Stimuleren van interne en externe mobiliteit.
In economisch slechte tijden zijn medewerkers 
eerder tevreden met het feit dat ze een baan 
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hebben. Voor de toekomst kunnen en moeten we 
ons weer richten op waar we echt goed in zijn en 
wat medewerkers als hoger doel voor ogen hebben. 
Ontwikkeling en kunnen doorstromen (mobiliteit) is 
dan belangrijk, zowel binnen de organisatie (intern) 
als buiten de organisatie (extern). Dit realiseren we 
onder andere door het opstellen van een HR-be-
leidsplan, strategische personeelsplanning en 
scholing. 

Opstellen HR-beleidsplan
In het HR-beleidsplan staan 4 hoofdthema’s 
centraal: Gezondheid en vitaliteit, Kennis en 
competenties, Mobiliteit en flexibiliteit en Bezieling 
en welbevinden. Het opzetten en uitwerken van 
een HR beleidsplan doen we samen met de 
medewerkers op basis van sociale innovatie en niet 
vanachter het bureau van P&O of management. 
In traditionele organisaties komen ideeën van de 
directie en worden vertaald naar de werkvloer. 
Sociale innovatie werkt precies andersom. Ideeën 
om slimmer en beter te werken, worden op de 
werkvloer bedacht. 

Strategische personeelsplanning
Bij elke verandering en ontwikkeling is het van 
belang om na te gaan wat dit betekent voor het 
personeel op middellange en langere termijn. 
P&O vroegtijdig betrekken bij deze veranderingen 

is gewenst. Als we het hebben over instroom, 
doorstroom en uitstroom moeten we ons steeds 
afvragen: heeft Avri het juiste aantal medewerkers 
met de gewenste kennis, vaardigheden en gedrag? 
Gezien de hogere gemiddelde leeftijd van Avri-
medewerkers, moeten we de instroom van jongeren 
bevorderen. We zullen daarom na moeten denken 
over hoe we Avri aantrekkelijk maken als werkgever 
voor jonge mensen. Een bestaand voorbeeld 
hiervan is bijvoorbeeld het Generatiepact. 

Training en scholing
Avri is constant in beweging. Dat vraagt om 
medewerkers die mee kunnen blijven ontwikkelen 

met de organisatie en haar bedrijfsvoering. We 
kunnen er niet omheen dat de gemiddelde leeftijd 
van de medewerkers relatief hoog is en dat veel 
medewerkers weinig- of laaggeschoold zijn. Dat 
kan betekenen dat de mogelijkheden van het 
Avri-personeel om in de toekomst andere taken 
of werkzaamheden op te kunnen pakken beperkt 
kan zijn. Daarom moeten we op tijd beginnen 
met het verbeteren van de inzetbaarheid. Wij 
willen hierin investeren door stevig in te zetten op 
bijvoorbeeld scholing. Avri budgetteert elk jaar de 
scholingsactiviteiten. We gaan er vanuit dat de 
doelstellingen met betrekking tot scholing hieruit 
te financieren zijn.
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Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en 
vitaliteit
Vitaliteit werd lang gezien als een privézaak van 
de medewerker. Nu medewerkers steeds langer 
moeten doorwerken, richten steeds meer organi-
saties zich op een gezonde leefstijl van hun mede-
werkers. Het gaat hier vooral om de zogenaamde 
BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding 
en Ontspanning. Door medewerkers bewust te ma-
ken én het aanbieden van activiteiten die hiermee 
samenhangen, toont een organisatie goed werk-
geverschap. En dat betaalt zich terug: vitale mede-
werkers functioneren beter.

Flexibele schil
De flexibiliteit die we nodig hebben als organisatie 
kun je naast duurzaam inzetbare medewerkers ook 
bereiken door het hebben van een grote flexibele 
schil van medewerkers die niet in dienst zijn. Voor 
een overheidsorganisatie is dit belangrijk omdat 
aanpassingen door de CAO veel moeite, tijd en geld 
kosten. Daarom zal Avri een flexibele schil moeten 
behouden in de uitvoering en ondersteuning. Naast 
detachering- en uitzendbureaus werkt Avri hiervoor 
ook veel met ZZP’ers.

Cultuurontwikkeling
De bedrijfscultuur zijn onze gedeelde normen en 
waarden binnen Avri. Een cultuur die bij de strategie 

van de organisatie past (en andersom) is een 
voorwaarde voor succes. Avri heeft nog steeds 
de familiecultuur. In deze cultuur staat de 
relatie tussen mensen centraal en dat is 
wat Avri geholpen heeft om veranderingen 
in het verleden succesvol te laten verlopen. 
Wel willen we een lichte verschuiving 
in de familiecultuur. Langzamerhand 
voegen we meer aspecten toe van andere 
bedrijfsculturen. Avri is namelijk een 
complexere organisatie geworden. Dat 
vraagt om het meer gestructureerd en 
geborgd vastleggen van procedures, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Maar in plaats van daardoor een logge 
organisatie te worden, willen we flexibel 
zijn en kunnen meebewegen. Daarvoor is 
een bepaalde mate van zelfredzaamheid, 
lef, assertiviteit en het nemen van 
verantwoordelijkheid van de medewerkers 
nodig. Hierbij willen we onze bedrijfsmatige 
manier van werken niet verliezen. Dat vraagt 
om (meer) externe gerichtheid en innovatie. 
Soms zijn we juist te flexibel en zeggen we 
te gemakkelijk ‘ja’ op opdrachten. We willen 
er daarom voor zorgen dat medewerkers 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
werkvoorraad, hun werk goed plannen en tijdig 
hun grens aangeven. Ook het stimuleren van 
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het geven van goede feedback is een belangrijk 
punt. In een familiecultuur is dit een onderdeel dat, 
uit angst om de goede relatie te verliezen, minder 
voorkomt. Hierdoor worden bepaalde (lastige) 
onderwerpen niet snel bespreekbaar gemaakt, 
maar soms wel indirect gedeeld, waardoor ruis 
ontstaat. 

Leiderschap
De aansturing binnen Avri verliep vroeger vooral 
van boven naar beneden en was gericht op de 
uitvoering van opdrachten, efficiëntie, beheersing 
en controle. Hierdoor ontstonden processen 
waarvan de resultaten voorspelbaar waren. 
In tegenstelling tot vroeger is de dagelijkse 
praktijk minder voorspelbaar. Bovendien is 
Avri als organisatie complexer geworden en 
moeten we kunnen inspelen op wensen en 
initiatieven uit de maatschappij (doelstelling 
5). Dat vraagt wat van de medewerkers, 
maar dus ook van het leiderschap. Zowel 
medewerkers als leidinggevenden hebben 
zich hier in de afgelopen jaren al flink in 
ontwikkeld. In de toekomst zal nog meer 
verantwoordelijkheid op de werkvloer worden 
gelegd. Dit stimuleert medewerkers om creatief 
en probleemoplossend te werken. Zo ontstaat 
ondernemerschap. Dit vraagt om een bepaalde 
manier van leidinggeven: ruimte geven aan 
medewerkers, durven delegeren en loslaten.  

Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die 
bereikt moeten worden, het stellen van kaders en 
het monitoren van de resultaten. 
Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen, 
moeten we weten wat hen bezighoudt. Alleen 
door in gesprek te gaan met medewerkers 
kunnen leidinggevenden zich daar een beeld van 
vormen. Een absolute voorwaarde is veiligheid. 
Onze medewerkers moeten zich veilig voelen om 
vrijuit te praten over wat hen bezighoudt, zonder 
dat dit negatieve consequenties heeft. Gezien de 
veranderingen die Avri doormaakt (onder meer als 
gevolg van doelstelling 5) moeten we onderzoeken 
welke stappen we hier nog in kunnen zetten.


