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AREAio.o
TIEN STAPPEN VERDER
Area bestaat tien jaar! Tien jaar Area staat voor tien jaar focus op bouwen, inrichten,
optimaliseren
en professionaliseren
in afval en reiniging. Tien jaar Area betekent dat we een fase afsluiten én
beginnen aan een nieuwe fase: Area 10.0. Als partner van gemeenten willen we tien stappen
verder!
Verder in samenwerking,
verder in kostenverlagingen
en verder in maatwerk,
in uitvoering
en
beleid.

DE OPDRACHT
Zoals vervat in kerntaken Reinigen van wegen en openbare ruimten, het
inzamelen van restafval alsmede het bouwen van sen kenniscentrum:
Bij de oprichting van N V Area Reiniging i n 2006 formuleerden de gemeenten Coevorden, Emmen en
Hoogeveen een duidelijke opdracht: bouw een krachtige organisatie die uitblinkt i n operationeel
management i n afvalbeheer en reiniging van het openbaar gebied. Verlaag zodoende de kosten,
verhoog de kwaliteit van de dienstverlening, versterk het vakmanschap van medewerkers, ontwikkel
een regionaal afvalkennisplatform en draag bij aan de verduurzaming van de regio.
Precies dat is waar Area vandaag de dag voor staat. Vanuit onze locaties i n Coevorden, Emmen en
Hoogeveen verlenen we velerlei professionele en effectieve diensten i n afvalinzameling en reiniging
van het openbaar gebied. Diezelfde diensten zetten we ook i n voor onze duizenden zakelijke klanten i n
de regio. Aanvullend biedt het afvalkenniscentrum van Area adviesdiensten aan gemeenten i n
Drenthe en Groningen, zoals i n beleidsontwikkeling en -uitvoering, contractmanagement en facilitair
management. Ook worden jaarlijks diverse educatie- en communicatieprogramma's verzorgd.

TIEN JAAR AREA
Met het afsluiten van het jaar 2015 blikken we met trots en compassie terug op de afgelopen tien jaar.
Daarin hebben we met elkaar veel bereikt.
I n de eerste v i j f jaar lag de focus op de inrichting en het functioneren van ons bedrijf. We voegden de
drie gemeentelijke diensten samen, beschreven en implementeerden werkprocessen, ontwikkelden
programma's i n gezondheidsmanagement en educatie en bouwden aan een cultuur waarvan
klantgerichtheid, betrouwbaarheid en kostenbewustzijn de pijlers waren cn nog steeds zijn. Area past
de principes van Good Governance en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners toe.
I n de tweede helft van ons bestaan stond het doorvoeren van forse efficiencyverbeteringen centraal.
Die bereikten we door een continue focus op kostenverlaging, optimalisatie van werkprocessen en
investeringen i n modern en duurzaam materieel. Als overheid gedomineerd bedrijf willen we koploper
zijn i n de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Onze nieuwste inzamel- en transportauto's rijden
op biogas dat (deels) voortkomt u i t de vergisting van Drents groente-, f r u i t - en tuinafval. En op onze
locatie i n Emmen zijn we met tweehonderd zonnepanelen en een kleine windmolen grotendeels
zelfvoorzienend i n energie.
Ook het ontzorgen van gemeenten vanuit ons nieuwe afvalkenniscentrum, het opzetten van
communicatieprogramma's en het initiëren van samenwerking tussen alle Drentse gemeenten en Area
waren belangrijke speerpunten i n de beginfase van Area.

