
A
vri geeft invulling aan de afvalzorgplicht voor 
tien gemeenten in Regio Rivierenland. Ze 
verzorgen de inzameling en verwerking van 

huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelen het 
gemeentelijk afvalstoffenbeleid, handhaven de 
afvalstoffenverordening en geven voorlichting over 
afval. In opdracht van vier van de tien gemeenten 
verzorgen zij ook de openbare ruimte: ze onderhou-
den het groen, de wegen, de riolering en ook de 
begraafplaatsen.

Locatie vormt de basis
“Via meldingen vanuit onze buitendienst, maar ook 
van inwoners of andere betrokken, worden wij op de 
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hoogte gesteld welk probleem zich op een bepaalde 
locatie voordoet”, vertelt Bert-Jan Oude Nijhuis. “De 
locatie vormt de basis voor de verdere afhandeling van 
deze melding. Omdat we steeds meer meldingen bin-
nenkregen, wilden wij dit proces efficiënter maken. 
Daarom hebben we het signaalafhandeling-systeem in 
ArcGIS ingericht voor deze meldingen.  Daarmee is de 
ontvangst, de registratie, het doorzetten en behande-
len, het afsluiten en het terugmelden van de signalen 
geregeld.
Door alle signalen te integreren op een kaart in ArcGIS 
krijgt Avri beter inzicht in de status van het beheerge-
bied. “Het voordeel hiervan is dat we de meldingen 
kunnen combineren met onze beheerkaarten, zodat de 
acties integraal opgepakt kunnen worden. Dat is veel 
efficiënter.”

Buitendienst
Oude Nijhuis stelt dat de buitendienst een belangrijke 
bron is in de informatievoorziening. “Met dit nieuwe 
systeem kunnen zij eenvoudig en snel meldingen af-
handelen op locatie in het terrein.” Leo van Eeuwijk, 
teamleider Beheer Openbare Ruimte, voegt daar aan 
toe: “Juist door het voor onze buitendienst snel en 
eenvoudig te maken vereenvoudigen wij hun werk. 
Tegelijkertijd krijgt de hele organisatie meer informatie 
binnen. “Hoe eenvoudiger het wordt om een melding 
te maken, hoe vaker mensen het systeem zullen gebrui-
ken. Dit leidt ertoe dat je uiteindelijk veel meer infor-
matie binnenkrijgt en sneller kunt reageren.”Van 

Integraal meldingen beheren 
en afhandelen: zo doe je dat 
‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’ is waar het voor Avri 
allemaal om draait. Met de uiteenlopende werkzaamheden en het 
toenemende aantal meldingen wordt overzicht bewaren voor Avri 
steeds lastiger. Sinds kort gebruikt het bedrijf een signaalafhande-
ling-systeem om meldingen sneller en overzichtelijker af te hande-
len. Bert-Jan Oude Nijhuis, adviseur informatievoorziening bij 
Avri, legt uit hoe zij nu efficiënter kunnen werken, meer inzicht 
hebben en beter kunnen samenwerken met de omliggende ge-
meenten. 



Eeuwijk vult daarop aan: "Via een dashboard krijg ik 
automatisch een overzicht van wat er gaande is. Het is 
nu per team inzichtelijk wat de afhandeltijd is, welke 
meldingen er nog open staan en wat er al is opgelost. 
Door dit inzicht kunnen we beter aansturen want we 
zien precies waar we moeten ingrijpen."
Van de buitendienst naar de interne organisatie
Nadat de inwoner of buitendienst de melding gedaan 
heeft, komt die automatisch en direct binnen op de 
juiste afdeling, bij de juiste persoon. Oude Nijhuis: 
“Dat zorgt ook intern voor minder frustratie omdat het 
niet bij de verkeerde persoon blijft liggen.
”Ook is de foutmarge verkleind doordat het proces nu 
helemaal geautomatiseerd is. “De hoofdzaak is uitein-
delijk dat de totale afhandeltermijn korter wordt en 
dat we de meldingen sneller kunnen oppakken. Dat is 
in het belang van onze inwoners.”

Analyseren op de langere termijn van 
meldingen
Melden gaat nu sneller en de opvolging is efficiënter. 
Avri wil echter meer. Op lange termijn wil  Avri kijken 
welke patronen in de meldingen zichtbaar zijn. Oude 
Nijhuis: “Wanneer je de melding op een kaart zet, kun 
je niet alleen de locatie zien, maar door alle meldingen 
op de kaart te plotten kun je ook patronen ontdekken.” 

Toekomst
Enthousiast en ambitieus als zij zijn, zien Oude Nijhuis 
en Van Eeuwijk in de nabije toekomst nog mogelijkhe-
den voor verdere uitbreiding. “We willen ook onze 
gemeenten kunnen adviseren en analyses kunnen 
maken waar er in welke wijk de meeste meldingen 
binnenkomen, welke type meldingen dat zijn en kun-
nen voorspellen waardoor dat komt. Uiteindelijk wil-
len we data-gedreven beleid maken, iets waar we nu al 
voorzichtig mee begonnen zijn. Zo kunnen we op basis 
van de analyses in ArcGIS al bekijken waar we bijvoor-
beeld het best de afvalbakken kunnen plaatsen. Ook 
willen we bijvoorbeeld routes optimaliseren, hoe gaan 
we de routes rijden.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over een signaalafhandeling-
systeem? Of bent u benieuwd wat dit voor uw gemeente 
betekent? Neem dan contact op met Esri Nederland via 
contact@esri.nl
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