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Notitie Strategisch bedrijfsplan GR Avri 2016 / 2020 
 
 
 
Doel  
Motivatie voor het opstellen van een strategisch bedrijfsplan voor GR Avri:  
 het ontwikkelen van draagvlak voor de koers van Avri bij de tien gemeenten (ambtenaren, bestuurders en 

raadsleden) en bij de medewerkers; 
 het bieden van houvast en zekerheid aan medewerkers ten aanzien van de koers van Avri; 
 het creëren van een kader voor beslissingen van medewerkers en leidinggevenden bij Avri; 
 het uiteindelijk bereiken van de gewenste klanttevredenheid en een onderscheidende positie van Avri in het 

speelveld van vergelijkbare overheidsorganisaties. 
 
 
Aanpak 
De strategie zal worden gebaseerd op een SWOT-analyse. De input hiervoor wordt gehaald bij zowel de 
gemeenten (bestuurders, ambtenaren) en partners (binnen en buiten Rivierenland) en bij medewerkers.  
De gewenste strategische ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, worden besproken in vergaderingen van het DB 
en het AB.  
Daarnaast wordt ook gezocht naar draagvlak voor de koers van Avri bij de raadsleden door het raadsledenplatform 
te benutten ter bespreking van het conceptplan.  
De planning is er op gericht om het plan uiteindelijk vast te stellen in de vergadering van het AB op 22 
december. 
 
 
Planning van het proces 
De volgende stappen worden doorlopen: 

1. ‘aftrap’ door het uitwerken van de SWOT-analyse in een strategische sessie met MT (eerste week maart); 
2. interviews met de tien wethouders  inzake de gewenste ontwikkelingen (maart); 
3. bespreken gewenste ontwikkelingen op afdeling / teamniveau door de MT-leden (maart);  
4. terugkoppeling bevindingen afdeling / teams van managers naar Erik in bila (eerste week april); 
5. opstellen versie 1 inclusief inleiding, terugblik, SWOT-analyse en gewenste strategische ontwikkelingen 

(eerste week april); 
6. bespreking versie 1 in MT (tweede week april); 
7. bespreking versie 1 in DB (11 april); 
8. bespreking versie 1 met vakberaad en contractmanagers IBOR (april); 
9. uitwerken versie 1 binnen Avri met werkgroepen per afdeling onder leiding van de MT-leden (april); 
10. terugkoppeling van de gemaakte uitwerking door MT-leden naar Erik in bila (18/22 april).  
11. opstellen versie 2 inclusief strategische doelen (23-25 april); 
12. bespreken versie 2 in MT (28 april); 
13. opstellen versie 3 inclusief bedrijfsvoering (begin mei); 
14. bespreken versie 3 in het DB (9 mei); 
15. bespreking versie 3 met vakberaad en contractmanagers IBOR (mei/juni); 
16. bespreken versie 3 in raadsledenplatform door het presenteren en aanvullen van de SWOT, de hieruit 

voortkomende gewenste ontwikkelingen hieruit voortvloeiende strategische doelstellingen (6 juni); 
17. bespreken versie 3 in het AB (7 juli, in de vorm van een presentatie) 
18. opstellen versie 4 (juli); 
19. bespreken versie 4 door MT-leden binnen hun afdelingen/teams (juli/augustus); 
20. bespreken versie 4 in het MT (eind augustus); 
21. opstellen versie 5 (begin september); 
22. bespreken versie 5 in het MT (8 september); 
23. bespreken versie 5 in het DB (19 september); 
24. opstellen van het versie 6 ofwel het concept strategisch bedrijfsplan (oktober); 
25. bespreken strategisch bedrijfsplan in het DB (14 november); 
26. bespreken van het strategische bedrijfsplan in het raadsledenplatform (21 november); 



27. bespreken strategisch bedrijfsplan in het AB (22 december); 
28. afdrukken en verspreiden definitief strategisch bedrijfsplan (december/januari). 

 
 
Inhoud plan 
De inhoud van het strategisch bedrijfsplan bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 
 missie en visie 
 terugblik 2010--2015 
 SWOT-analyse 
 strategie 
 strategische doelen (uitwerking koers met SMART geformuleerde doelen) 
 bedrijfsvoering 
 
 
Projectteam 
 Projectleider/schrijver: Erik de Vries. Projectgroep: MT.  
 De communicatieadviseur zal meelezen en het drukwerk verzorgen.  
 
Benodigde middelen 
 Geraamd wordt dat er door medewerkers max. 350 uur aan het plan besteed wordt.  
 Kosten drukwerk € 4.000,-. 
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