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Jaarverslag

van de directie

Directiejaarverslag 2013

Vooruitzien
Wie krachtig wil opereren en ook in de toekomst het verschil wil maken voor belanghebbenden,
moet durf
tonen om verder te kijken dan vandaag. Regeren is vooruitzien. Daarom heeft Area Reiniging NVin het jaar
2013 de focus gelegd op vernieuwingen
en optimalisaties
in beleid, uitvoering en ondersteunende
diensten.
Tegelijkertijd is in opdracht van de aandeelhouders
een partnerselectieproces
opgestart en ingericht, op basis
van de afgegeven ontwikkelkoers
van Area die in de visienotie in 2012 is vastgesteld. Area wordt door haar
aandeelhouders
in staat gesteld om te komen tot een passende groeistrategie.
Doelstellingen
ńjn het
realiseren van verdergaande
efficiency, vinden van aansluiting
op (internationale)
grondstqffenstromen
en
vormen van lokale en regionale
kringlopen.
Het overheidsgedomineerde karakter van Area is elementair voor de aandeelhouders. Z i j willen volledige regie
hebben op de inzameling en reiniging i n de eigen gemeenten en zo doelmatiger inspelen op vragen en
ontwikkelingen. Het huidige Area is doorontwikkeld t o t een professionele organisatie i n de regio. Maar
vanwege de publieke focus komt het kostentechnisch functioneren van Area onder druk te staan, zeker nu
kapitaalintensieve investeringen moeten worden gedaan o m aan te kunnen blijven sluiten b i j de nieuwe
landelijke doelstellingen i n recycling. We gaan i n Nederland i n toenemende mate van afval naar grondstof. Die
transitie vraagt om forse vernieuwingen i n beleid en uitvoering en vergroting van de expertise om daar concreet
invulling aan te geven. Area w i l en zal zich op deze domeinen moeten versterken.

PARTNERSELECTIEPROCES
Geheel 2013 stond i n het teken van onderzoek naar een passende toekomststrategie. Het partnerselectieproces
bestond uit het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden en verbeterkansen voor Area. Directie en
management verstrekten hiertoe opdracht aan een extern bureau, waarbij de uitgangspunten gezamenlijk zijn
geformuleerd met de raad van commissarissen en ondernemingsraad.
Het onderzoek laat vier ontwikkelstrategieën zien:
1.
2.
3.
4.

Area gaat als zelfstandige organisatie verder.
Area realiseert productontwikkeling en/of uitbreiding van producten b i j de huidige aandeelhouders.
Area gaat samenwerken met andere gemeenten.
Area gaat samenwerken met andere overheidsgedomineerde afval en reinigingsorganisaties.

De onderzoekers concluderen i n het rapport dat voor een goede verdere ontwikkeling van Area het noodzakelijk
is dat samenwerking wordt gezocht met een andere overheidsgedomineerde partij.
Deze conclusie bevestigt de bevindingen i n het evaluatierapport dat i n 2011 onder leiding van adviesbureau
KplusV is verschenen.
Directie, management en raad van commissarissen hebben het rapport bestudeerd en de eigen besluitvorming
over de ontwikkelstrategieën voorbereid. Daarbij is ook het advies van de ondernemingsraad meegewogen, dat
onafhankelijk en zelfstandig doch mede op basis van constructieve afstemming met de directie tot stand kwam.
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