
Op 1 maart 2012 droeg de gemeente Buren het integraal beheer van haar openbare ruimte (Ibor)  
in zijn geheel aan Avri over, inclusief zestien medewerkers en materieel. een hele stap voor zowel  
de gemeente, haar voormalig medewerkers als voor Avri! Het afgelopen jaar is geleidelijk de overstap 
gemaakt van de traditionele aanpak (beheer en onderhoud op vaste momenten) naar het beeldgericht 
werken. Daarbij wordt flexibel en direct actie ondernomen wanneer het totale straatbeeld onder een 
afgesproken niveau komt. Het is een ontwikkeling die past bij de doelstelling van de gemeente Buren  
om op beeldkwaliteit te beheren. Het is ook een belangrijke doelstelling uit het strategisch bedrijfsplan 
2011-2015 van Avri, namelijk dat zij haar taken verbreedt met het schoon, heel en veilig houden van  
de openbare ruimte en zo forse kostenbesparingen realiseert voor haar gemeenten.
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In dit jaarbericht kunt u lezen hoe Avri 
en Buren samen hebben toegewerkt 
naar een goede regierol voor Buren 
Avri geeft inzicht in de wijze waarop 
kwaliteitsnormen zijn behaald en kosten 
bespaard. De kwaliteit van de openbare 
ruimte was de eerste maanden niet goed 
op orde. Door een aantal bijstellingen 
kon Avri later in 2012 wel voldoen aan 
het vereiste kwaliteitsniveau. 
Ook laten we zien hoe de overgang van 
de medewerkers van Buren naar Avri is 
verlopen. na een paar lastige eerste 
maanden, nam hun tevredenheid en 
betrokkenheid sterk toe.  

Zij zijn nu zelfs ambassadeur voor  
de mogelijke overkomst van diensten 
van andere gemeenten.
last but not least zijn de gevraagde 
kostenbesparingen ruimschoots 
gehaald. Buren gaf Avri de opdracht  
om ten opzichte van 2011 €50.000  
te besparen. We hebben een veelvoud  
hiervan bereikt. Het totale verschil in 
uitvoeringskosten tussen 2011 en  
2012 bedroeg uiteindelijk €528.000  
(zie ‘Financiële resultaten’).

Het was een jaar van verandering en 
ontwikkeling. De uitkomst is: een schone 

gemeente tegen lagere kosten. Avri is 
trots op haar Ibor-medewerkers, die 
met hun vakmanschap en enthousias-
me hebben bijgedragen aan dit mooie 
resultaat!

In dit jaarbericht willen we verant- 
woording afleggen over de bereikte 
resultaten, aan de hand van de door  
de geformuleerde beheerthema’s.  
De komende jaren zullen wij onze 
verantwoording via dit document  
verder ontwikkelen.  
reacties over inhoud of vorm zijn 
bijzonder welkom!



een quickscan en een verdiepingsonderzoek overtuigden  
Buren van de voordelen van overdracht.
nadat de regievoering verwerkt was in het raamcontract in 
2011, is het ‘wat en hoe’ verwerkt in de dienstverlenings-
overeenkomst (DVO).
Vanuit een gezamenlijke projectstructuur werd intensief 
samengewerkt, bijvoorbeeld in de communicatie naar de 
inwoners. In de DVO lag de verantwoordelijkheid voor het  
‘wat’ vanzelfsprekend bij de gemeente en het ‘hoe’ bij Avri. 

in de raamovereenkomst en dVO is vastgelegd:
> rolverdeling tussen Avri en Buren;
> kwaliteitsnormen;
> overdracht materieel;
> aansprakelijkheid en risico’s;
> budgetafspraken;
> personeelsvoorwaarden;
>  inhoud en frequentie van rapportage van Avri aan Buren 

(kosten afzonderlijke taken, realisatie kwaliteitsnormen, 
afhandeling meldingen, e.d.);

> afspraken met (onder)aannemers; en
>  maatwerkafspraken over inzet bij festiviteiten  

en evenementen.

een voorwaarde voor goede samenwerking is flexibiliteit en 
transparantie van beide partijen. gezamenlijk werd gezocht  
naar de beste manier om uitvoeringskosten en overhead te 
registreren. gedurende het jaar werd daardoor de bedrijfsvoering  

steeds 
transparanter.
De ontwikkeling  
van de kwaliteit van de 
uitvoering werd regelmatig 
besproken. Specifiek is 
afgesproken dat Avri en Buren in 
samenwerking een jaar de tijd krijgen om ‘de puntjes op de i  
te zetten’ (dus tot 1 maart 2013). De gemeente kan daarna 
eventueel gebruik maken van boeteclausules, maar Avri heeft 
als goed opdrachtnemer natuurlijk zelf de ambitie om te voldoen 
aan de afspraken met Buren.

Om bestuurlijke invloed te behouden, bevatten de contracten 
voor Buren ruimte voor aanpassing en overleg. Zo was er overleg
tussen de wethouder en de directeur van Avri toen de gemeente- 
raad aandachtspunten (onder andere over onderhoudsniveau 
begraafplaatsen) formuleerde.  
De dienstverlening is vervolgens aangepast.
Zowel de gemeente als Avri zijn op veel punten tevreden over  
het gevolgde proces in 2012. niet het vastleggen op papier, 
maar juist het bespreken van wat wel of niet goed gaat en het 
samen bijsturen van het proces, dragen bij aan vertrouwen.  
De bereikte besparingen zijn dan ook slechts mogelijk dankzij 
het professionele opdrachtgeverschap van de verantwoordelijk 
wethouder en de binnendienst van de gemeente Buren. 

de overdracht van de buitendienst naar avri past voor buren 
binnen haar gewenste toekomst als regiegemeente. daarmee is 
ze, in plaats van uitvoerder, nu bestuurder op afstand geworden. 
dat klinkt eenvoudig, maar hiervoor moesten wel de nodige 
stappen worden gezet.

Resultaten 
•  Gezamenlijk opgestelde contracten (raamcontract en DVO), 

die de basis vormen voor de samenwerking. Groeiend  
vertrouwen dankzij gezamenlijk vormgegeven verandering.

•  Avri rapporteerde in 2012 vijf keer aan de projectgroep, 
tien keer aan de accountmanager van Buren, drie keer  
aan de inwoners en één keer aan de wethouder. 

•  Op verzoek van de gemeenteraad is gekozen voor voort- 
zetting van contracten met drie plaatselijke aannemers.  
Met hen zijn nieuwe, kostenbesparende afspraken gemaakt.

Verbeterpunt
•  De afhandeling van meldingen verliep niet snel genoeg. 

Afgesproken is dat Avri de gewone meldingen binnen  
drie dagen na binnenkomst afhandelt. 

•  Avri gaat in 2013 de aannemers scherper aansturen  
op het werken volgens beeldsystematiek.

•  Er komt een vast stramien voor frequentie en inhoud  
van rapportages.

regie en uiTVOering



Buren heeft een uitgestrekt buitengebied van circa 15.000 ha. 
en veertien kernen, waarvan het stadje Buren met zijn 
historische stadskern het bekendst is. De gemeente trekt  
elk jaar veel toeristen, met bezoekerspieken op specifieke 
momenten. Dit vormt een uitdaging bij het schoonhouden  
van de openbare ruimte. Inwoners beleven de kwaliteit van de 
openbare ruimte als één geheel. Is de straat netjes geveegd, 
maar staat het onkruid op kniehoogte, dan ervaart een inwoner 
dat niet als ‘schoon’. uitgangspunt bij beeldgericht werken is 
dat het totale straatbeeld op het afgesproken niveau blijft en 
door zichtmonitoring gecontroleerd wordt. De gemeente Buren 
heeft vastgesteld aan welke norm (van categorie A+ tot e)  
de schoonheid en netheid moet voldoen en Avri zorgt dat dit 
gerealiseerd wordt:

Zone Onderhoudsniveau
Historische wegen B (basis)
Woonwijken  B
Werkomgeving C (sober)
Centrum A (hoog)
Begraafplaatsen A+ (zeer hoog)
Buitengebied  C 
Bijzondere objecten B

Het onderhoudsniveau is per beheerthema vastgelegd in 
zogenaamde beeldmeetlatten (zie figuur 1). De beeldmeetlat 
bepaalt de ondergrens van het onderhoudsniveau.  
Voor de werkzaamheden die niet in beeld gevat kunnen worden, 
zijn aparte afspraken gemaakt. Zoals het afhandelen van 
meldingen en klachten, de inzet bij gladheidbestrijding en  
de kwaliteitsverbetering van A naar een nog hoger niveau  
voor de begraafplaatsen. 
Avri stuurt de eigen medewerkers en de ingehuurde aannemers 
aan op kosten en kwaliteit, maar ook op samenhang van 
werkzaamheden. Zo kan efficiënt worden gewerkt.

Kwaliteitsmeting
gedurende 2012 werd de kwaliteit van het onderhoud vijf keer 
gemeten op tientallen verschillende locaties op de verschillende 
beeldmeetlatten.
In de maanden augustus t/m december hebben toezichthouders 
van Buren het werk van Avri beoordeeld. De resultaten van 
augustus en december staan hiernaast weergegeven. lastig 
bleek het beheer op onderdelen die geen eigendom zijn van  
de gemeente, bijvoorbeeld provinciale wegen, omdat voor 
medewerkers ter plekke niet altijd duidelijk is welke overheid 
eigenaar is van het betreffende terrein.

Avri verzorgt in Buren plantsoenen, bermen, sloten en 
begraafplaatsen. Ze veegt wegen en straten, verwijdert 
zwerfvuil, zuigt de kolken en doet de gladheidbestrijding.  
Ze verzorgt bomen, heesters en gazonnen en onderhoudt 
verkeersborden en wegmeubilair. Ze zorgt ook voor het 
onderhoud van riolering, pompen, gemalen, huisaansluitingen 
en de opslag van zout en klein chemisch afval.

KwaliTeiT Van  
de diensTVerlening

KwaliTeiTsmeTing augusTus en december 2012

C
er is redelijk veel 
bladafval/bloesem.

A
er is weinig 
bladafval/bloesem.

B
Hier en daar is 
bladafval/bloesem.

A+
er is geen 
bladafval/
bloesem.

VOOrbeeld beeldmeeTlaT (figuur 1)

2

5

5
4

10
23

23

15

december 2012, opname datum 1e week januari 2012

augustus 2012, opname datum 1e week september 2012

4

4

8

10
23

7
9

5

7

3
3

27

3
9

2

1
4

7
19

4

4
8

8

Beplanting

> blad en natuurlijk vuil

> zwerfafval

> onkruidbeheersing

> technisch onderhoud

> technische onderhoud rand

> verwijderen beplanting/bomen

Grassen

> uitvoeren VtA controle

> maaien

> maaien bol en knolgewassen

> graskanten

> bijmaaien

Bomen

> onkruidbeheersing boomspiegel

> stam/en wortelschot

> snoei vormbomen

Watergangen

> maaien en afvoeren

> maaien meterstrook vijver

Verharding

> blad en natuurlijk vuil

> grof vuil

> fijn zwerfafval

> veegvuil goten

> onkruid obstakels

> onkruidbeheersing

Meubilair

> graffiti aanstootgevend

> vullingsgraad

> overgroei

> technisch onderhoud

> natuurlijke aanslag

> dekking coating

> bedekking graffiti en beplakking

riolering

> plasvorming

> belemmering inlaat

> onkruidbeheersing

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

De stippellijn geeft de norm van maximale afwijking (10%) van de 

gevraagde kwaliteit weer. 



Resultaten
•  De voormalige medewerkers van Buren zijn geïntegreerd  

in de Avri-organisatie,
•  De medewerkers hebben een inhaalslag gemaakt in  

het beheren op basis van beeldkwaliteit.
•  Het ziekteverzuim in 2012 lag onder 0,5%.

Verbeterpunten
•  uit gesprekken met de voormalig medewerkers van Buren 

komt naar voren dat zij positief zijn over Avri als werkgever. 
Om dit objectiever vast te stellen houdt Avri in 2013 een 
medewerkerstevredenheidonderzoek.

er werden vijf verschillende bijeenkomsten gehouden om 
het ‘wij-gevoel’ te versterken en kennis te nemen van de 
medewerkers en cultuur bij Avri. Daarnaast voerde de 
Hrm-functionaris van Avri individuele gesprekken met alle 
medewerkers over hun achtergrond en hun perspectief.  
Het integratieplan loopt ongeveer een jaar en wordt afgerond 
in 2013. Dankzij de praktische instelling van de voormalig 
medewerkers van Buren verliep veel ‘vanzelf’. Zo zijn enkelen 
vrijwillig ingezet bij de afvalinzameling. 

met de nieuwe medewerkers uit Buren werd een opleidingsplan 
opgesteld. Aan cursussen en opleidingen werd in totaal €30.000 
besteed, waarvan €27.000 aan extra opleidingen om goed 
toegerust te zijn voor het werken volgens beeldgericht werken. 
Voor 2013 staat € 20.000,- aan cursussen ingepland. 

Cursus Aantal medewerkers
Spuitlicentie 6
Werken en leiding geven op basis van beeldkwaliteit 16
Gladheidbestrijding 4
Training van operationeel leidinggevenden 1
Leiding geven aan WSW-medewerker 5
Training Het Nieuwe Rijden 3

Beeldgericht werken is niet iets wat van de ene op de 
andere dag vlekkeloos verloopt. Zeker niet als een oudere 
buitendienstmedewerker al meer dan 25 jaar werkt volgens de 
traditionele taakgerichte werkwijze. Dat is een cultuuromslag. 
na de opleiding gingen de medewerkers ervaren dat deze 
nieuwe methode werkelijk zorgt voor behoud van kwaliteit tegen 
lagere kosten en werden ze enthousiast. In de praktijk van 

alledag gaat het personeel zichtbaar meer initiatief nemen  
en meedenken over een nog betere aanpak. 
Avri had in 2012 acht vacatures in de afvalwerkzaamheden, 
waardoor er voor medewerkers uit Buren mogelijkheden 
ontstonden om te solliciteren. eén medewerker heeft er voor 
gekozen om van functie te veranderen. Aangezien de teamleider 
van Buren een interimmanager was, heeft Avri in de loop van 
2012 een nieuwe teamleider aangesteld. 

In Buren was een ploeg van 25 medewerkers van lander  
(bedrijf Sociale Werkvoorziening) actief in het groenonderhoud. 
Bij wijze van proef heeft Avri de aansturing van deze mensen 
overgenomen. De landermedewerkers doen ervaring op 
met beeldgericht werken. Avri, Buren en lander vinden het 
(maatschappelijk) belangrijk dat deze mensen hun werk 
behouden en bekijken tegelijkertijd hoe ze dat zo efficiënt 
mogelijk kunnen doen. In 2013 wordt de proef geëvalueerd.

Ambitieuze doelstellingen kun je alleen waarmaken met betrokken en vakbekwaam 
personeel. Betrokkenheid bereikten we door goede integratie van de nieuwe collega’s bij Avri. 
Vakbekwaamheid werd ingevuld door middel van training en opleiding.

gOed Opgeleide en 
gemOTiVeerde medewerKers

Resultaten
•  In de beginperiode gebeurde het vegen van straten en het 

snoeien van hagen nog op vaste momenten (traditionele 
methode). Daardoor werd de afgesproken kwaliteit niet 
altijd behaald. Hierna is overgestapt op inzet op afroep  
en werd een wendbaarder voertuig ingezet.

•   Na een aanloopperiode van een half jaar, voldeed de 
kwaliteit in het derde kwartaal van 2012 op de meeste 
plaatsen. In het vierde kwartaal was alles op niveau. De 
grootste kwaliteitsverbetering werd bereikt op het veegvuil 
in de goten, het wegmeubilair, het onkruid op verhardingen 
en in de plantsoenen (ook n.a.v. klachten van burgers), het 
snoeien van bomen en het onderhoud van de randen in de 
plantsoenen. Een mooi resultaat, maar het kan nog beter.

Verbeterpunten 
•   In de zomer was er teveel onkruid. Eén redenen hiervoor 

was de natte zomer. Ook was het een gevolg van de 
omvorming van 20% van alle beplanting door de gemeente. 
Door het verwijderen van oude beplanting en het 
omscheppen van de bodem kreeg het onkruid extra kans. 
Na de zomer was de onkruidbeheersing weer op niveau. Avri 
gaat na hoe ze hier volgende zomer beter op kan inspelen. 
Zo zijn we nu bezig met winterbestrijding van onkruid, 
waardoor we in de zomer minder onkruid verwachten.

•  De begraafplaatsen krijgen hoge prioriteit. Avri gaat 
de extra kosten die nodig zijn voor het behalen van het 
A+ -niveau, goed in beeld brengen. De aanpak zal een 
maatwerkoplossing worden die aansluit bij de wens  
van de gemeenteraad en met meer oog voor de kosten.

•  Voor het stratenvegen gaat Avri in 2013 een wendbaarder 
voertuig met een extra derde borstel inzetten.



Financiële besparing 2012 

KOsTen buren 2011 KOsTen aVri 2012

Kostenbesparingen beginnen bij goed inzicht in de werk-
processen en de invloed daarvan op de kosten. Dit was een 
leerproces voor beide partijen. Specifiek voor dit doel heeft 
Avri in 2012 haar administratie omgebouwd naar een systeem 
gebaseerd op urenregistratie (werkorders). Dit model maakt 
het mogelijk de overhead op eenduidige wijze toe te rekenen 
aan de productie-uren, de kosten per product te registreren, 
rapportages op te stellen en met sturingsinformatie de 
operationele bedrijfsprocessen te sturen op resultaat. Zo 
kon Avri de gemeente Buren steeds beter voorzien van 
managementinformatie. In het Avri-kostenmodel rekenen we 
kosten toe aan herkenbare activiteiten, bijvoorbeeld onderhoud 
van groen, straatvegen en het onderhoud van begraafplaatsen. 
De wijze van rapporteren wordt in 2013 in onderling overleg en 
als onderdeel van een aangescherpte DVO, nog verder verbeterd.

De belangrijkste besparing in 2012 kwam voort uit de 
verhoging van de productiviteit. Dit is onder andere het 
gevolg van de verandering van beheer op basis van frequentie 
(ofwel traditioneel schoonmaken) naar beheer op basis van 
beeldkwaliteit (alleen beheren en schoonmaken wanneer het 
nodig is).  

Resultaat
Het verschil in uitvoeringskosten bedroeg in 2012 €528.000 
(25%) ten opzichte van het budget van 2011. Omdat de 
gemeente Buren ook bijdraagt in de overheadkosten van Avri, 
is de totale besparing voor de gemeente €304.000.

Verbeterpunten:
•   Inkoop van materiaal bundelen waardoor hogere kortingen 

en besparingen mogelijk worden.
•  Bij aanbesteding en inkoop van marktpartijen voor  

meerdere jaren in raamcontracten afsluiten.
•  Wijze van rapporteren verder ontwikkelen.

Financiële resulTaTen
Ook de gelijkschakeling met de uitvoeringscultuur van de 
afvalpoot van Avri heeft de productiviteit fors doen stijgen. 
Daarnaast zijn in het wagenpark nog verbeteringen doorgevoerd.
Omdat in 2012 werd gewerkt met hetzelfde aantal personeels-
leden als in 2011, kon alleen op daadwerkelijke kosten worden 
bespaard door meer werk zelf te doen en minder uit te besteden. 
Ook zijn de Burense medewerkers ingezet bij de afvalinzameling 
en bij opdrachten in het beheer van openbare ruimte voor 
andere gemeenten.

Uitvoering kosten
€ 1.548.000 

(excl. overhead)

Besparing op
uitvoeringskosten 

€ 528.000
(25%)

Overhead 
€ 224.000

Uitvoeringkosten
€ 2.076.000

(excl. overhead)

Overhead 
(vast en variabel)

 



AVrI IS OnDerDeel VAn regIO rIVIerenlAnD, een SAmenWerKIngS-
VerBAnD VAn De gemeenten Buren, CulemBOrg, gelDermAlSen, 
lIngeWAAl, mAASDrIel, neDer-BetuWe, neerIjnen, tIel, WeSt mAAS  
en WAAl en ZAltBOmmel. 

De resultaten over 2012, de inzet van de methode van 
beeldgericht werken en de overgang van de medewerkers  
zijn zeker goed te noemen. Maar we zijn er nog niet.  
De Ibor-aanpak vormt een onderdeel van de door Avri 
ontwikkelde Ibor-plus methode. 

Wanneer er in Buren ook zou worden ingezet op gedrags-
verandering door communicatie, handhaving en participatie  
van inwoners, is nog meer rendement te behalen (de plus).  
Ook schaalvergroting geeft kansen. Zodra andere gemeenten 
met Avri gaan samenwerken in het beheer van de openbare 
ruimte, kan dit aanvullende voordelen opleveren, zowel 
financieel als qua robuustheid.

De mogelijkheden van de inzet van een wijkmeester, als ogen  
en oren in de wijk, zal worden bekeken in het kader van de proef 
met lander. Verder gaat Avri onderzoeken in hoeverre er 
synergie kan ontstaan tussen de afdelingen afvalinzameling  
en beheer openbare ruimte. Bijvoorbeeld door de chauffeurs  
van de inzamelwagens te laten signaleren op welke plekken  
in de openbare ruimte Ibor-medewerkers actie kunnen onder-
nemen. er zijn dus nog volop ontwikkelmogelijkheden in de 
komende jaren. Zo zal Avri in 2013 in opdracht van de wethouder 
nog minimaal €100.000 extra gaan besparen.

een bliK naar de TOeKOmsT

Medewerker John Vermasen:

“In het begin was het spannend om naar Avri te gaan.  
Een nieuwe werkgever, nieuwe collega’s en -zoals gebleken  
is- ook nieuwe kansen. Zelf heb ik een aantal weken op  
de huisvuilwagen gereden voor de bedrijfsafvalinzameling en 
onlangs heb ik gesolliciteerd voor een functie in de overslaghal.
Avri waardeert ons vakmanschap en onze zelfstandigheid.  
Al met al heb ik het prima naar mijn zin bij Avri”

Meer INFOrMATIe 
avri
(0345) 58 53 53 
meersteeg 15 
Postbus 290
4190 Cg geldermalsen
info@avri.nl
www.avri.nl
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