Deventer Schone Scholen

Scholen verleiden om
aandacht te besteden
aan zwerfafval
Hoe committeer je scholen aan de belofte om zwerfafval
tegen te gaan? De gemeente Deventer vond een oplossing:
het lidmaatschap van Deventer Schone Scholen (DSS).
In ruil voor gemeentelijke diensten besteden de scholen meer
aandacht aan zwerfafval.
‘Het lidmaatschap is een deal tussen
school en gemeente’, vertelt Jolande
Drop, projectleider Scholen en Snoep
routes bij Cambio, het buurtbeheer
bedrijf dat onder meer de reiniging
van de gemeente Deventer verzorgt.
‘De school laat ermee zien dat zij zich
verantwoordelijk voelt voor de omge
ving en haar leerlingen betrekt bij het
schoonhouden ervan.’ De inhoud van
het lidmaatschap verschilt per school.
Maar de kern is steeds: de school krijgt
diensten aangeboden die voor haar
interessant zijn, en in ruil daarvoor
biedt de school leerlingen educatieve
programma’s over zwerfafval.
Beloningssysteem
‘We hebben tien diensten die we
scholen kunnen aanbieden’, legt Drop

Daarmee sparen ze voor een gezamen
lijk cadeau, bijvoorbeeld een barbe
cue. Drop: ‘We betrekken ook lokale
winkeliers erbij. Omdat de snoeproutes
bijvoorbeeld langs een vestiging van
Albert Heijn lopen, sponsort de super
marktketen het beloningssysteem.’ Net
zoals de diensten die een school kiest,
verschilt ook de invulling van het edu
catieve programma per school. Drop:
’De ene school organiseert de Maand
van het Zwerfafval, de andere verwerkt
het thema in lessen maatschappijleer.
Om scholen op weg te helpen, hebben
wij een draaiboek gemaakt voor een
projectweek over zwerfafval.’

Aantrekkelijke deal
De grootste uitdaging bij de aanpak van
uit. ‘Dat varieert van strooizout leveren
zwerfafval is vaak de borging ervan.
tegen gereduceerd tarief, tot korting op
Volgens Drop garandeert
een gezonde schoolkantine.
het DSS-lidmaatschap
Op deze manier hebben
Leg scholen
zelf de borging van de
beide partijen voordeel van
niets op, maar
aanpak. ‘Het lidmaatschap
het lidmaatschap.’ Ook kun
bied ze iets
is dan wel gratis, maar
nen leerlingen zogenoemde
aantrekkelijks
het is wel een serieuze
Cambi’s verdienen als ze
deal. Een DSS-medewerker informeert
snoeproutes rond school schoonmaken.
jaarlijks bij de scholen welk educatief
programma ze bieden, en of ze gebruik
willen maken van nieuwe diensten. Aan
het einde van het schooljaar wordt het
programma beoordeeld. Deze beoor
deling bepaalt welke school de Gouden
Afvalbak krijgt: een prijs voor de school
met de hoogste score op afvalbewust
wording en de grootste bijdrage aan de
vermindering van zwerfafval.’
Momenten waarop scholen zich kunnen
profileren, vinden ze interessant, weet
Drop. ‘Daarom nodigen we pers uit bij
het ondertekenen van het lidmaatschap
en de uitreiking van de Gouden Afval
bak. De belangrijkste succesfactor van
ons initiatief is: leg scholen niets op,
maar bied ze iets aantrekkelijks.’
Meer info: www.cambiodeventer.nl.
Deventer scholieren nemen een
snoeproute onder handen.
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