VALOR LEVERT EEN 20-30 PROCENT HOGER MAATSCHAPPELIJK
RENDEMENT AAN DE OPENBARE RUIMTE
Beheerders van de openbare ruimte worden steeds vaker geconfronteerd met krimpende budgetten,
het maken van beleidskeuzes en discussies over uitvoering en kwaliteitseisen. Tegelijkertijd is de
burger steeds mondiger geworden, beschikt over meer zeggingskracht, kennis, weet de weg naar
bestuurders te vinden en wil meepraten over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Maar wie zijn die burgers? Wat willen ze precies?
VALOR IS EEN
PRODUCT VAN:

Veel oplossingen hebben vooral oog voor kostenreductie, terwijl blijkt dat de waarde van de
openbare ruimte stijgt naarmate burgers meer tevreden zijn. Met VALOR biedt ViSchi methodieken
en oplossingen die zorgen voor een verhoging van 20-30% van het m
 aatschappelijk rendement.
Zo creëert VALOR meer waar(-de) voor uw geld!
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VAN NORMEN NAAR WAARDEN

een wijk vergroten.

Als de openbare ruimte voldoet aan de eisen en wensen van de
gebruiker, krijgt deze de benodigde publiekswaarde. ViSchi levert
een aanpak die wordt gekenmerkt in het denken van normen
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benadering om de balans tussen technische noodzaak en budget

om te leren kijken vanuit de burger?

te bepalen, maar leren gemeenten juist vanuit andere waarden te
kijken naar het beheer van de openbare ruimte en alle voorziening
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VALOR – MEER WAAR(DE) VOOR UW GELD!
ViSchi helpt u graag om in uw organisatie een omslag in het denken

ViSchi Management en Advies

en werken tot stand te brengen. Zo kunnen wij onze visie voor u

Adres Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht

naar een op maat gesneden beleidskader vertalen, maar wij zijn

E-mail info@vischi.nl

ook in staat het traject te verzorgen waarin wij de beheerders

Telefoon 0297 - 74 51 70

ondersteunen om zelf interactief met de burgers en het bestuur
oplossingen tot stand te brengen. Onze aanpak creëert bij
beheerders een omslag in het denken van normen naar waarden,
waardoor zij de publiekswaarde centraal stellen bij het beleid
en de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Niet
onbelangrijk: de VALOR -methodiek kan u een verhoging van 20 tot
30 procent van het maatschappelijk rendement opleveren.
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