Memo
Kenmerk

ABC40001

Aan

Deelnemers workshop ‘Vrijwilligers en zwerfafval – een sportieve combinatie!’ Zwerfafvalcongres 14 oktober
2009 in NBC Nieuwegein

Kopie

Deelnemers kennisnetwerk ‘vrijwilligers’ (viadesk)

Van

J. Minnaard

Datum

16 oktober 2009

Onderwerp

Uitwerking workshop

Hieronder vindt u een impressie van de onderwerpen en tips die zijn besproken in de workshop
‘vrijwilligers en zwerfafval, een sportieve combinatie!’ Mocht u vragen of opmerkingen hebben, geef ze
door! Dat kan naar Ageeth Boos (a.boos@senternovem.nl) of Johanna Minnaard
(j.minnaard@senternovem.nl).
Wat kun je als gemeente doen als het gaat om ondersteunen van lokale vrijwilligersinitiatieven?
- Steun met kleine dingen zoals faciliteiten (zakken, grijpers, hesjes, het afval afvoeren); maak het
niet te groot!
- Ondersteun acties met Pr, regel een wethouder of burgemeester, zet oproepjes op de site en de
gemeentepagina, regel de aanwezigheid van pers
- Toon je waardering; regel iets lekkers, bloemetje, catering.
Hoe krijg je als gemeente vrijwilligers op de been?
- Wees je ervan bewust dat de afstand tussen de gemeente en een gemiddelde burger groot is. Het
is niet vanzelfsprekend dat wanneer er bijv. op maat acties worden georganiseerd of er kant-enklaar pakketten zijn, het animo vanzelf komt.
- Steek energie in je netwerk; ken en vindt elkaar. Niet alleen met wijkplatforms, buurtbeheerders
maar ook bijv. met de buitendienst. Zij zijn een belangrijke schakel.
- Schakel de vrijwilligerscentrale in. Zij kunnen bemiddelen bijv. met het opzetten van een actie,
het verzorgen van maatschappelijke stages. Zij zijn ook belangrijk aanspreekpunt voor MADD
(make a difference day). De dag van MADD valt ook in 2010 samen met LOD, doe daar je
voordeel mee.
- De SVZO (stichting vrijwillige zwerfafvalopruimers) biedt aan om in uw gemeente mensen aan
te spreken. Bijv. door een stand te bemannen op een markt of evenement. Zij kunnen contact
houden met vrijwilligers in uw gemeente en hen informeren over activiteiten. Vraag informatie
aan via www.svzo.nl
Imago. Veel mensen voelen zich een beetje ‘lullig’ wanneer ze afval oprapen. Het imago is toch iha dat
van een ‘taakstraf’ of ‘je ruimt toch niet het afval van een ander op!’. Wat kan je daaraan doen?
- Besteed hier aandacht aan in de pr. Laat zien dat ze niet de enige zijn die afval opruimen.
Verwijs naar www.ikprikmee.nl of www.svzo.nl
- Laat hesjes bedrukken met bijv. ‘ik doe dit graag, u ook?’ , ‘vrijwillig, niet als straf!’
- Maak het mogelijk dat bedrijven als bedrijfsuitje/teambuilding een gebied opruimen. Bijv. de
gemeente Den Haag, schoonmaken strand. Dit is vooral aantrekkelijk voor gemeenten met
mooie buitengebieden. Leg contact met natuurbeheerders of recreatiebedrijven die dergelijke
uitjes kunnen organiseren.
Actie; SenterNovem geeft deze tip door aan St. Ned. Schoon zodat zij dat bijv. in de schoonste
strandactie kunnen meenemen of door kunnen geven aan hun achterban.
Waar moet je op letten?
- het organiseren van acties kost de eerste keer meer tijd dan je denkt! Vooral wanneer er een
netwerk moet worden opgebouwd moet de tijdsinzet niet worden onderschat. Maar hiervoor
geldt wel; een groot netwerk, geeft een groot bereik en dat verdient zich terug in
vervolgactiviteiten.
- Zorg voor een goede, strak georganiseerde logistiek!
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Algemene tips
- Vrijwilligersverzekering. Als gemeente kun je (goedkoop) vrijwilligersverzekeringen afsluiten.
De meeste gemeenten hebben dit al (informeer bij collega’s van welzijn).
- Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een belastingvoordeel. Meer informatie staat
op www.svzo.nl of is te vinden bij de belastingdienst.
Projecten/initiatieven
De gemeente Oss
Deze gemeente hangt zwerfafvalactiviteiten op aan de ‘beestenbende’. Via kinderen wordt het probleem
aangepakt en onder de aandacht gebracht. Het initiatief vindt buiten schooltijd plaats (ook prettig,
scholen worden vaak al overspoeld met informatie) en ouders zijn betrokken. De beestenbende beloont
de kinderen door ze te laten sparen voor kaartjes voor het zwembad e.d. Ook krijgen ze vanuit het
landelijke initiatief een dag aangeboden. Oss doet ook mee aan de ZAP-actie (zwerfafvalpakkers). Via
wijkplatforms wordt gevraagd mensen voor te dragen voor het ZAP-speldje. Deze vrijwilligers krijgen
waardering en worden in het zonnetje gezet door een lunch (samen met de wethouder), een bos bloemen
en een speldje. De actie is zeer eenvoudig te organiseren! Kijk op
www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl.. Gedetailleerde informatie staat onder de link
http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl/gemeenten/page.asp?menu_id=329
Succesfactor in Oss is Niels Netjes. Dé mascotte die ingezet wordt bij acties die met (zwerf)afval te
maken hebben.
Meer informatie bij Gemeente Oss, Carmen Willems.
Gemeente Barneveld
Deze gemeente krijgt jaarlijks veel vrijwilligers op de been voor de landelijke opschoondag. Barneveld
heeft een groot grondgebied, met veel kleine kernen, dus logistiek is het een uitdaging! Het succes zit in
a. op tijd beginnen met de voorbereidingen (6 maanden tevoren),
b. het herhalen van de actie (dat kost relatief steeds minder tijd),
c. goed bereikbaar zijn,
d. wees helder en duidelijk
e. zorg voor een strakke planning
f. het is geen activiteit die je ‘er even bij’ doet.
Meer informatie bij Gemeente Barneveld, Daphne van Hagen
Gemeente Vlissingen
Deze gemeenten maakt momenteel een boekje over vrijwilligersinitiatieven en de best practices daarin.
Afgesproken is om dat breder bekend te maken via SenterNovem zodra dat gereed is.
Gemeente Heerhugowaard
Boekt veel succes met een powerpointpresentatie die op scholen wordt vertoond (brugklas). Aan
Heerhugowaard wordt gevraagd om deze informatie/presentatie te delen, hetzij via het kennisnetwerk
(netwerk voor leden), hetzij via de kennisbank (voor iedereen toegankelijk).
Informatie van SenterNovem/site www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl
- Kennisbank. Hierin vindt u talloze instrumenten, aanpakken, projecten, acties, initiatieven als
voorbeeld en ter inspiratie. Er staan contactgegevens bij zodat meer informatie kan worden
opgevraagd. Wilt u uw eigen actie terug zien in de kennisbank? Dat kan!
http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl/gemeenten/kennisbank.asp
- Kennisnetwerk. Via kenniskringen kunt u kennis uitwisselen en delen. Itt de kennisbank zijn dit
afgesloten groepen waar u als beleidsmedewerkers afval(communicatie) van gemeenten of
gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunt aanmelden. U bepaalt zelf aan welke en hoeveel
kenniskringen u meedoet. Meer informatie staat onder
http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl/gemeenten/page.asp?menu_id=2
- In de webwinkel vindt u posters en campagnemateriaal dat (meestal) gratis te bestellen is. U
kunt sommige middelen op maat laten maken.
http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl/gemeenten/page.asp?menu_id=2
- Via de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogta. Meldt u aan via
http://www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl/gemeenten/page.asp?menu_id=36
- Achtergrondinformatie en interessante artikelen leest u in de Zwerfafvalinformatief. U kunt
deze gratis ontvangen door te mailen naar secretariaat.ua.programmas@senternovem.nl ovv
abonnement Zwerfafvalinformatief. Vergeet niet uw naam, adres en organisatie te vermelden!
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