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1.
1.1

Inleiding en doel
ACHTERGROND
Op 1 januari 2010 is het Focusprogramma Zwerfafval van start gegaan. Dit ambitieuze
actieprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG en VNO-NCW en bestaat uit
twee onderdelen: Gemeente Schoon en Nederland Schoon. Het onderdeel Gemeente
Schoon wordt door Agentschap NL uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging voor
afval- en reinigingsmanagement (NVRD) en Nederland Schoon door de Stichting
Nederland Schoon.
Het actieprogramma bestaat uit meerdere thematrajecten, waarbij gemeenten en
intermediairen worden ondersteund bij het uitvoeren van een effectieve aanpak van
zwerfafval en valt onder het onderdeel Gemeente Schoon. Thematrajecten hebben als
doel om gemeenten kennis en ervaring op te laten doen met een specifiek aspect van
zwerfafvalbestrijding. De gemeente Vlaardingen heeft gekozen om zich specifiek te
richten op participatie rondom de bestrijding van zwerfafval.
Middels een intakegesprek met de gemeente Vlaardingen, dat heeft plaatsgevonden op
15 oktober 2012 met mevrouw M. Leeman, de heer R. van der Veen, de heer R. Vermeer
(wijkcoördinatoren van respectievelijk West, Centrum en Holy) en de heer R. van
Vendeloo (buitencoördinator fysiek gebied), is een inventarisatie gemaakt van de wensen
van de gemeente.
Tijdens het gesprek hebben zij aangegeven dat de gemeente Vlaardingen scholen graag
structureel wil betrekken bij de aanpak van zwerfafval als onderdeel van de
gebiedsgerichte aanpak in Vlaardingen. Het onderhoud van de openbare ruimte en
buurtparticipatie staan hoog op de agenda en kunnen op deze wijze slim gecombineerd
worden. De scholen kunnen daarbij dienen als startpunt om een sneeuwbaleffect teweeg
te brengen naar bewoners in de wijk. Daarom wil de gemeente ook graag weten wat de
mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere partners in de wijken.
Graag ziet de gemeente een praktisch plan van aanpak om de scholen in Vlaardingen
structureel te betrekken bij de bestrijding van zwerfafval. In die mate praktisch dat het
uitrolbaar is over meerdere, zo niet alle, scholen in Vlaardingen.
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1.2

AMBITIE, BEOOGDE EFFECTEN EN VERVOLG
Dit adviesrapport heeft ten doel een overzicht te geven van de mogelijkheden om scholen
structureel te betrekken en duidelijk te krijgen welke instrumenten daarbij geschikt
zouden kunnen zijn. Het advies geeft niet alleen een overzicht, maar neemt ook een
leidende rol door aan te geven welke kansen er liggen en hoe deze het beste benut
kunnen worden. De uiteindelijke keuze voor een instrument ligt bij de gemeente, die
vervolgens in samenspraak met scholen tot een definitieve invulling komt. De keuze is
daarbij ook afhankelijk van wat de gemeente als tegenprestatie kan bieden voor de
(extra) inzet van scholen in Vlaardingen.
Het beoogde effect op termijn is een structurele inbedding van scholen in de aanpak van
zwerfafval. In plaats van de huidige meer incidentele benadering, is de wens dat scholen
in het vervolg op een continue basis een bijdrage leveren aan het schoonhouden van de
omliggende buurt. Dit beoogde resultaat ligt in lijn met de ambities van zowel de
gemeente als de scholen. De gemeente wil een meer gebiedsgerichte aanpak en wil
daarbij bewoners een grotere rol laten spelen. Scholen willen daarnaast een grotere
verantwoordelijkheid nemen in hun ‘buurtfunctie’. Met een juiste aanpak is het mogelijk
de ambities van de scholen en de gemeente met elkaar te verbinden.
Een eerste concept van dit advies is besproken met de gemeente. Op basis van dit
gesprek is gebleken dat de gemeente graag in gesprek wil met de scholen om tot een
concrete aanpak te komen. In de laatste week van augustus is het advies met de scholen
besproken. Middels een gezamenlijke bijeenkomst op donderdag 5 september is de
aansluiting tussen de scholen en de gemeente Vlaardingen gezocht.
Tijdens deze bijeenkomst hebben de gemeente Vlaardingen en de drie betrokken
basisscholen de intentie uitgesproken om middels een ‘pilotproject’ tot een structurele
samenwerking in de bestrijding van zwerfafval te komen. Dit door middel van een voorwat-hoort-wat constructie waarbij de scholen zich ontfermen over een aanliggend terrein
en voor deze extra inzet middels een spaarsysteem beloond worden door de gemeente.
De gemeente Vlaardingen ontwikkelt daarbij op korte termijn een spaarsysteem waarbij
gekeken wordt naar een invulling die naar wens is van alle drie de scholen. Daartoe zal
door de gemeente contact opgenomen worden met de scholen.De gemeente
Vlaardingen wil om een voortvarende aanzet te geven aan het ‘pilotproject’ de scholen
een ‘startpakket’ aanbieden waarin de materialen zijn voorzien om de
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Dit pakket kan op maat gemaakt worden.
Aan de scholen wordt gevraagd een voorstel te doen, van waar zij behoefte aan hebben.
Er wordt gezocht naar een gezamenlijk startpunt voor het project. De Kinderboekenweek
zou daarvoor een geschikt moment kunnen zijn, al komt dit mogelijk te vroeg. Er is geen
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directe haast bij, de start kan ook over de herfstvakantie getild worden. De scholen en de
gemeente zullen dit in overleg bepalen.
1.3 TOTSTANDKOMING
Aan de hand van interviews met drie basisscholen en één middelbare school in
Vlaardingen is een inventarisatie gemaakt van de huidige activiteiten van scholen rondom
de bestrijding van zwerfafval, welke motivatie en mogelijkheden zij hebben om deze te
structureren en wat een mogelijke tegenprestatie van de gemeente zou kunnen zijn.
Deze inventarisatie is besproken met de gemeente en de drie basisscholen, waarbij de
verschillende mogelijkheden zijn afgewogen. Dit heeft geleid tot het voorliggende
document.

1.4 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de interviews die met de scholen zijn gehouden.
Hierin worden de huidige activiteiten rondom zwerfafval beschreven en de aanwezige
motivatie om de huidige inzet te versterken. In hoofdstuk 3 worden aanzetten gegeven
voor de mogelijke verdere uitbreiding van activiteiten door de scholen. Hoofdstuk 4 gaat
in op de mogelijke tegenprestaties die de gemeente kan leveren om de scholen een
blijvende actieve rol te laten vervullen bij het schoon en netjes houden van hun
omgeving. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de wijze waarop de activiteiten kunnen
worden verankerd in de wijken door ook andere partijen er bij te betrekken. In hoofdstuk
6 wordt het vervolgtraject en de ontwikkeling van de aanpak besproken en welke
mogelijkheden er zijn om deze te verbreden en uit te breiden naar de overige scholen in
Vlaardingen.
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2.

Verloop traject
In dit hoofdstuk worden de in het traject ondernomen stappen kort doorlopen, om
resultaat, succesfactoren en leerpunten in het juiste perspectief te plaatsen.

2.1 ONDERNOMEN STAPPEN
Start traject en planning
Aan de hand van het intakegesprek bij de gemeente is een plan van aanpak opgesteld,
waarin op hoofdlijnen de volgende stappen en planning werden voorgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Selectie van pilotscholen
Interviews scholen
Selectie van instrumenten
Uitwerken instrumenten met scholen
Werkboek

In de uiteindelijke invulling van het traject zijn alle stappen doorlopen, maar niet in exact
deze volgorde. Het praktische verloop van de stappen wordt hieronder bondig
beschreven:
Stap 1: Selectie van pilotscholen
In een tweede bijeenkomst met de gemeente Vlaardingen is een selectie gemaakt van de
te spreken scholen, daarbij is de keuze gevallen op de volgende scholen:
o
o
o
o

Dr. H Bavinckschool in het Centrum
De Schakel in Westwijk
De Klimop in Holy
St.-Jozefmavo als pilotschool voortgezet onderwijs in Holy.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de opzet gekozen voor de te houden interviews met de
gekozen scholen:
o
o

1 of 2 adviseurs van Public Result voeren gesprekken met scholen.
De wijkcoördinatoren sluiten niet aan, vanwege risico dat scholen direct zaken van de
gemeente gaan vragen.
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o

o

o
o

Jos Kloosterman van NME Vlaardingen sluit aan, bekend gezicht en wordt niet direct met
de gemeente geassocieerd. Tevens kan hij iets bieden aan de scholen, in ruil voor
participatie kunnen zij gratis lessen van het Duurzaamheidscentrum volgen.
Het gesprek wordt in tweeën gesplitst: eerst een zakelijk deel met een leerkracht en
vervolgens volgt nog een creatief deel waar leerlingen ook deelnemen en hun bijdrage
kunnen leveren.
Public Result werkt niet met een uitgebreide vragenlijst, maar met een korte topiclist waar
de belangrijkste punten op staan, deze zal worden afgestemd met de wijkcoördinatoren.
De gesprekken worden ingepland door Rob van Veen van de gemeente Vlaardingen,
agenda van de scholen is leidend.
Stap 2: interviews scholen
Na inplanning van de gesprekken door de gemeente Vlaardingen zijn in de periode
maart-juli de interviews met de verschillende scholen gehouden. Daarbij is in de uitvoer
deels afgeweken van de opzet als eerder beschreven. Dhr. Kloosterman van het NME
bleek op de geplande dagen niet aanwezig te kunnen zijn, waardoor de gesprekken
plaats vonden tussen de directeur van de school en adviseurs van Public Result. Ook is
er voor gekozen om het tweede ‘creatieve’ deel van de bijeenkomsten te schrappen. Dit
op aanraden van de school, omdat zij niet zo maar kinderen vrij konden krijgen en
twijfelde aan de constructieve bijdrage van de leerlingen in de oriënterende fase van het
traject.
De voorgenomen in te zamelen informatie is volgens plan verlopen. Daarbij zijn kortweg
de volgende zaken geconstateerd:
o
o
o

o
o

De scholen voeren al acties uit met betrekking tot zwerfafval, deze zijn
echter van incidentele aard of hebben betrekking op het eigen schoolterrein
De scholen hebben op basis van eerdere ervaringen een gematigd beeld
overgehouden aan de samenwerking met de gemeente Vlaardingen.
Er zijn mogelijkheden om een extra inzet te plegen, maar dan moet daar wel
wat tegenover staan. Nog belangrijker is dat de gemeente zich commiteert
aan de gemaakte afspraken.
Het betrekken van ouders en de buurt wordt sterk aangemoedigd.
De gesproken middelbare school is matig gemotiveerd. De
zwerfafvalproblematiek is beperkt en het onderwerp wordt niet als bijzonder
aansprekend voor de leerlingen beschouwd.
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Stap 3: Selectie van instrumenten
Op basis van de interviews is een rapport opgesteld waarin een overzicht is gecreëerd
voor de gemeente van de mogelijkheden voor een extra inzet van de scholen, de
tegenprestatie van de gemeente Vlaardingen en het verbreden van de aanpak naar de
buurt. Dit adviesrapport vindt u in aangepaste vorm terug in dit document in de volgende
hoofdstukken.
Dit adviesrapport is op 10 juli met de gemeente Vlaardingen besproken. De gemeente
Vlaardingen heeft het rapport met enthousiasme ontvangen en wil graag de
mogelijkheden benutten. Wel bleek dat de gemeente wat extra tijd nodig had, om intern
na te gaan welke middelen daadwerkelijk verbonden kunnen worden aan de aanpak. Er
is vervolgens een vervolgafspraak gepland om de gemeente Vlaardingen deze tijd te
geven.
Tijdens de vervolgafspraak op 21 augustus bleek dat de gemeente Vlaardingen
mogelijkheden heeft om een tegenprestatie te bieden, maar dat deze mogelijkheden nog
wel in ontwikkeling zijn. Ten eerste worden de zakgeldprojecten in Vlaardingen opnieuw
gestart. Mogelijk dat de scholen hier op aan kunnen haken. Ten tweede is de gemeente
Vlaardingen begonnen met het maken van zogenaamde Wijkdeals (zie hoofdstuk 5). De
extra inzet van scholen en de tegenprestatie van de gemeente Vlaardingen kan mogelijk
in zo’n Wijkdeal vormgegeven worden. Voor deze Wijkdeals heeft de gemeente
Vlaardingen al middelen wat directe mogelijkheden biedt voor een materiële
tegenprestatie.

Stap 4: Uitwerken instrumenten met de scholen
De mogelijkheden van de gemeente zijn toegevoegd in het adviesrapport / werkboek en
gedeeld met de gesproken scholen. Daarmee heeft de uitvoering van stap 4 in praktijk
parallel gelopen aan het verloop van stap 5. Dit rapport is met de eerder gesproken
scholen besproken op 29 augustus. Daarbij is gekozen om de middelbare school niet te
benaderen, vanwege de beperkte motivatie bij deze school. De scholen hebben de
bevindingen in het rapport onderschreven en willen graag gebruik maken van de
mogelijkheden die er liggen voor een samenwerking tussen gemeente en de school. Elke
school heeft daarbij een andere invulling van de samenwerking voor ogen. Dit past in het
kader van het traject als ‘pilot’, zodat middels de ervaringen met de verschillende vormen
een beeld kan ontstaan van de beste invulling. Uit de gesprekken bleek dat alle drie de
basisscholen graag in gesprek gaan met de gemeente. Daarop is besloten een
bijeenkomst te organiseren tussen de scholen en gemeente om de mogelijkheden te
concretiseren en waar mogelijk afspraken te maken.
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Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 5 september is gezamenlijk de intentie
uitgesproken om middels een pilotproject de samenwerking aan te gaan. De gemeente
gaat daarvoor op korte termijn een spaarsysteem ontwikkelen om de extra inzet van
scholen te belonen. De scholen hebben aangegeven bereid te zijn zich te ontfermen over
een aanliggend terrein. Om deze intenties kracht bij te zetten stelt de gemeente
Vlaardingen een ‘startpakket op maat’ ter beschikking van materialen om de
schoonmaakwerkzaamheden te ondersteunen.

Stap 5: Werkboek
De resultaten van de bijeenkomst zijn verwerkt in het voorliggende rapport, dat daarmee
een zo vergevorderd mogelijk handvat biedt om de samenwerking tussen scholen en
gemeente te concretiseren. Naast het creëren van een overzicht van de mogelijkheden
en wensen van de scholen, mogelijkheden voor een extra inzet van de scholen en de
tegenprestatie van de gemeente is ook een aanzet gedaan voor het vervolgproces.
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de afspraken tussen scholen en gemeente, maar
ook hoe de aanpak verbreed kan worden naar zowel andere scholen als andere partijen
in de buurt. Daarmee is het voorgenomen doel van een werkboek benaderd. Het heeft de
weg geplaveid voor de gemeente Vlaardingen om de uiteindelijke samenwerking met de
scholen een concrete en praktische invulling te geven.

2.2 RESULTAAT
Resumerend zijn met het Gemeente Schoon-traject in Vlaardingen de volgende
resultaten bereikt:
o
o
o
o
o
o

Een inventarisatie van de motivatie van scholen voor een grotere inzet bij de
bestrijding van de zwerfafval.
Een overzicht van de mogelijkheden en vormen van een extra inzet van de
scholen
Een overzicht van de mogelijkheden voor een tegenprestatie van de
gemeente Vlaardingen
Met name de basisscholen zijn gemotiveerd om zich in te zetten voor een
samenwerking tussen school en gemeente
De basisscholen en gemeente zijn met elkaar in contact gebracht
De basisscholen en de gemeente hebben gezamenlijk de intentie
uitgesproken om middels een beloningssysteem een extra inzet te plegen in
de bestrijding van zwerfafval
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o

o
o

De gemeente Vlaardingen stelt een ‘startpakket’ ter beschikking aan de
scholen van materialen ter ondersteuning van de
schoonmaakwerkzaamheden
De basisscholen hebben een gebied aangegeven waar binnen zij een extra
inzet willen plegen
Er wordt gezamenlijk gezocht naar een startdatum voor de activiteiten
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3.

Motivatie scholen
In dit hoofdstuk wordt besproken in welke mate bij de gesproken scholen de motivatie
aanwezig is om een structurele bijdrage te leveren aan de aanpak van zwerfafval. Dit
wordt allereerst gedaan door een inventarisatie te maken van de huidige activiteiten op
het gebied van zwerfafval. Daarnaast wordt besproken in welke mate scholen last
hebben van zwerfafval op en rondom het schoolplein. Vervolgens wordt bekeken of
scholen de mogelijkheid hebben om extra inzet te plegen en of zij daartoe ook bereid zijn.
Ook wordt gekeken naar de relatie tussen de scholen en de gemeente. Deze relatie kan
bepalend zijn voor de motivatie van de scholen om de gemeente een helpende hand toe
te steken en om de activiteiten structureel in te bedden. In de gesprekken met de scholen
zijn een aantal randvoorwaarden voor deelname naar voren gekomen, welke als laatste
worden besproken.

3.1 HUIDIGE ACTIVITEITEN
De omgang met het milieu wordt door de basisscholen als een belangrijk thema
beschouwd. De omgang met (zwerf)afval is daar onderdeel van. Op de basisscholen De
Schakel en de Bavinckschool wordt hier in het lespakket al aandacht aan besteed. Op de
Klimop wordt de omgang met het milieu meer gezien als onderdeel van de algehele
opvoeding die op de school wordt gegeven.
In de dagelijkse praktijk houden alle gesproken scholen hun schoolplein schoon door met
enige regelmaat scholieren te laten prikken. Buiten het schoolplein wordt sporadisch in
aanliggend groen geprikt, maar niet op structurele basis.
Alleen de Schakel in Westwijk heeft recent meegedaan aan een extern georganiseerd
project rondom zwerfafval. In 2012 is namelijk meegedaan met een project van Tante Yo.
Ook hier was het doel educatie en bestrijding van zwerfafval. Dit kreeg onder meer vorm
door prikwerk en adoptie van verschillende prullenbakken. Inmiddels zijn deze
prullenbakken vervangen. Hoewel het project als positief werd ervaren, plaatst de school
ook kanttekeningen waar lering uit getrokken kan worden. Zo bestond de veronderstelling
dat de gemeente en de projectleider tot het einde betrokken zou zijn bij het project. Bij de
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uitvoering bleek de school er echter grotendeels alleen voor te staan. Dat heeft tot enige
teleurstelling geleid.
De andere basisscholen hebben in een verder verleden meegedaan met projecten van
Tante Yo. De gesproken directieleden waren toen echter nog niet actief op deze scholen
en over het verloop van deze projecten is daarom weinig bekend. De Bavinckschool in
het centrum heeft plannen om in het komend schooljaar (2013/2014), tijdens de
Kinderboekenweek, een milieuweek te organiseren waarin ook schoonmaakactiviteiten
staan gepland. Voor de onderbouw wordt gedacht aan activiteiten waarbij creatief wordt
omgegaan met het thema natuur en afval (bv. knutselwedstrijden met afval). Voor de
bovenbouw denkt men aan het bezoeken van het afvalverwerkingsbedrijf Van
Gansewinkel
De Klimop in Holy heeft acht jaren geleden van de gemeente Vlaardingen prikkers
gekregen om te gebruiken voor schoonmaakwerkzaamheden. Nadat deze kapot zijn
gegaan, was de gemeente niet bereid deze te vervangen. De Klimop heeft vervolgens op
eigen kosten nieuwe prikkers aangeschaft.
Middelbare school de St. Jozefmavo heeft aangegeven dat zwerfafval niet het meest
aansprekende onderwerp is voor middelbare scholieren. Om die reden worden er in
beperkte mate activiteiten in dit kader georganiseerd. Wel vind de school het belangrijk
dat de school en de scholieren verantwoordelijkheid nemen voor een schone omgeving.
3.2

MATE VAN ZWERFAFVALPROBLEMATIEK
De scholen hebben in verschillende mate last van zwerfafval op en rondom het
schoolplein. Dit naar gelang de wijk waarin de school is gelegen. De scholen in Holy
hebben weinig tot geen last van zwerfafval. Basisschool de Schakel in Westwijk heeft in
een zekere mate last van zwerfafval en de Bavinckschool in het centrum wil meer
activiteiten om zwerfafval op te ruimen. De verschillende mate van problematiek wordt
hieronder per school besproken.
Basisschool de Klimop in Holy geeft aan dat er heel weinig overlast is van zwerfafval,
zowel op het schoolplein als rondom de school. De school staat in een goede buurt en de
kinderen gaan netjes om met afval. Voor zover er zwerfafval is, komt dit van de
hangjongeren die na schooltijd op of rond het plein zitten. Recent is er een touw rond het
schoolplein gehangen, waardoor de hangjeugd minder aanwezig is. Daarvoor in de
plaats is wel een oudere groep van jongens tussen de 20 en 30 gekomen, die wel eens
flessen bier en sigaretten achter laten. Toch blijkt in de praktijk dat zelfs zij grotendeels
hun troep opruimen of in de prullenbak gooien. Dit komt ook door de schone staat en
uitstraling van het schoolplein, waardoor er een grotere neiging is om dit in stand te
houden.
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Middelbare school de St. Jozefmavo die ook in Holy is gevestigd heeft een vergelijkbare
opvatting over de problematiek rondom zwerfafval. Er is slechts in zeer beperkte mate
zwerfvuiloverlast.
Op de Schakel in de Westwijk is er geen grote mate van overlast door zwerfafval, maar is
er wel ruimte voor verbetering. Hoewel het schoolplein over het algemeen erg schoon is,
is in het omliggende terrein wel degelijk sprake van zwerfafval.
De Bavinckschool in het centrum heeft het meeste last van zwerfafval. Er ligt veel rommel
rondom het schoolplein. Ook is er veel overlast van hondenpoep. Daarnaast maakt de
school gebruik van omliggende pleinen om te spelen en daar ligt ook veel rommel.
Daarover is contact geweest met de wijkvereniging en zijn er foto’s gestuurd naar de
afvallijn. Deze geven aan niet de financiële ruimte te hebben om extra schoon te maken.
Als er sprake is van grotere overlast dan is de ervaring dat het lang duurt voor de
gemeente optreedt. Recent lag er veel glas op het schoolterrein en is er meerdere malen
naar de afvallijn gebeld, het duurde echter meerdere weken voordat er uiteindelijk een
opruimdienst ter plaatse was.
3.3

MOGELIJKHEDEN VOOR EXTRA INZET
De Klimop, de Schakel en de Bavinckschool geven aan positief te staan tegenover extra
inzet op het gebied van zwerfafval. Met name in het kader van de buurtfunctie van de
school willen de drie scholen graag verantwoordelijkheid nemen. De motivatie is daarbij
afhankelijk van de mate van zwerfafvalproblematiek. In de wijken Centrum en in mindere
mate Westwijk wordt de grootste last van zwerfafval ondervonden, waardoor de motivatie
ook groter is. De St. Jozefmavo is beperkt gemotiveerd voor een uitbreiding van de
huidige inzet door de beperkte overlast en het voor de leerlingen niet aansprekend
geachte onderwerp. De motivatie wordt hieronder verder per school besproken.
De Schakel in Westwijk geeft aan dat extra activiteiten rondom zwerfafval van waarde
kunnen zijn voor de school, de wijk en dat activiteiten in dit kader gewaardeerd worden
door leerlingen. In principe staat men positief over het inzetten van middelbare
scholieren, van bijvoorbeeld de St. Jozefmavo, op de school. Scholieren zouden een les
kunnen geven over het omgaan met zwerfafval in het kader van hun verplichte
maatschappelijke stage. Ook samenwerking met TBV Groen en Schoon ziet de school
als een positief initiatief.
De Bavinckschool wil in het kader van haar buurtfunctie, ook de daarbij behorende
verantwoordelijkheid nemen. Dit kan bijvoorbeeld door de directe omgeving rond de
straat te adopteren en daar wekelijks te prikken. Van belang hierbij is om de veiligheid
van de scholieren in het oog te houden, de hogere schoolklassen kunnen mogelijk wel
buiten het schoolplein opruimwerkzaamheden verrichten. Ook wil zij graag haar
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activiteiten inbedden in een bredere samenwerking binnen de wijk. Deze samenwerking
zou mogelijk tot stand kunnen komen middels een gesprek met de aanwezige
buurtinitiatieven, de gemeente en eventueel betrokken ouders. In een dergelijk gesprek is
de Bavinckschool nadrukkelijk geïnteresseerd.
De Klimop in Holy geeft aan dat extra werkzaamheden niet noodzakelijk zijn, maar dat zij
wel bereid is zich in te zetten voor de omgeving. Omdat het schoolplein al nagenoeg
schoon is, bestaat er maar beperkte meerwaarde om de activiteiten op de school zelf toe
te passen. Wat wel zou kunnen is een uitbreiding naar een aanliggend gebied. Het
speeltuintje dat zich op 50 meter van de school bevind zou daarvoor zeer geschikt zijn.
De school is bereid om hier bijvoorbeeld regelmatig te prikken en de speeltuin als het
ware te adopteren.
De St. Jozefmavo wil nog geen toezeggingen doen of de school daadwerkelijk zal
meedoen aan een mogelijke extra inzet op het gebied van zwerfafvalbestrijding. De
school doet namelijk al heel veel verschillende activiteiten en bovendien is er uiteraard
ook de primaire taak om les te geven. De school is daarom erg kritisch in de keuze voor
de projecten waar het aan meedoet en waaraan niet. De school wil wel in gesprek gaan
om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Bekeken zal moeten worden of
de activiteiten in het lesrooster passen.
3.4

GEMEENTE
Het contact tussen de gesproken scholen en de gemeente biedt mogelijkheden voor
verbetering. Ervaringen in het verleden (zoals hiervoor beschreven) hebben er toe geleid
dat scholen niet geheel positief tegenover de gemeente staan. Het gaat hier echter om
incidenten, belangrijker is dat een gebrek aan betrokkenheid van de gemeente wordt
ervaren en dat de projecten te kortstondig zijn. Ook in het kader van het huidige project
zijn de betrokken scholen daarom enigszins huiverig voor een incidentele aanpak.
Alle partijen zijn gebaat bij het doorbreken van dit negatieve beeld. Er liggen ook kansen
om dit te bewerkstelligen. De gemeente kan haar betrokkenheid tonen door initiator te
zijn in het contact tussen de verschillende partijen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de
scholen en buurtinitiatieven uit te nodigen voor een verkennend gesprek om de
mogelijkheden voor aansluiting en samenwerking te verkennen. Door hier een
faciliterende en voorzittende rol in te spelen, kan de gemeente bestaande activiteiten en
motivatie faciliteren zonder daarbij het risico te lopen een al te sturende rol te spelen.
Deze opzet vergt daarmee wel enig initiatief van de gemeente, maar door de structurele
betrokkenheid van de gemeente bij het onderwerp is zij bij uitstek de aangewezen
organisatie om deze rol op zich te nemen. Daarmee kunnen structurele resultaten
worden bereikt.
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3.5

RANDVOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Naar aanleiding van de gesprekken met de scholen zijn een aantal randvoorwaarden
naar voren gekomen waaraan de uiteindelijke invulling van het project moet voldoen.

1. De gemeente dient zich te committeren aan het project en ondersteuning te bieden van
begin tot eind. Bij voorkeur wordt de aanpak in samenspraak met de scholen opgesteld
en worden ook bij de uitvoer de scholen niet alleen gelaten.
2. De activiteiten moeten educatief en nuttig zijn. Dit heeft te maken met zowel inhoud als
planning. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om het schoolplein schoon te maken als TBV
Groen en Schoon net langs is geweest om het plein schoon te maken. Daar is dus
afstemming voor nodig, de gemeente zou hier een rol in kunnen spelen.
3. Ook de ouders van leerlingen dienen betrokken te worden bij het project. Als ouders niet
het goede voorbeeld geven of zelfs het slechte, dan kan je niet van een kind verwachten
dat hij netjes afval in de prullenbak gooit. Deze problematiek speelt met name in het
Centrum en in Westwijk, waar een deel van de leerlingen uit een lagere
sociaaleconomische klasse komen. Het zijn vaak deze leerlingen waarbij het niet
vanzelfsprekend is dat zij een opvoeding krijgen waarin wordt uitgelegd hoe om te gaan
met zwerfafval. Het is daarom nodig om een attitudeverandering bij de ouders teweeg te
brengen. Dit kan echter wel een hindernis zijn, aangezien het ook deze ouders zijn die
het minst participeren bij schoolactiviteiten.
4. Er moet gezocht worden naar een aansluiting bij al bestaande activiteiten in de wijken,
zodat een brede aanpak ontstaat. De aansluiting kan gezocht worden bij
wijkverenigingen, de wijkcoördinator, de Leefbaarheidsplatformen en initiatieven als TBV
Groen en Schoon. Ook de gemeente zou hier bij betrokken kunnen worden. Zo neemt de
hele buurt verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving.
3.6

KANSEN VOOR INZET VAN SCHOLEN
Op basis van de gesprekken valt de conclusie te trekken dat met name op de
basisscholen de motivatie aanwezig is om zich structureel in te zetten voor de bestrijding
van zwerfafval in de wijk. Zij zijn zich bewust van de belangrijke functie die zij in de wijk
vervullen en willen daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarbij dient wel de
opmerking gemaakt te worden dat niet alle scholen te maken hebben met dezelfde mate
van problematiek.
Concrete aanknopingspunten kunnen worden gevonden in het meer structuur
aanbrengen van de huidige projecten en uitbreiding naar de omgeving buiten het
schoolplein. De Klimop en de Bavinckschool hebben al aangegeven mogelijkheden te
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zien om werkzaamheden te verrichten op aanliggende pleinen (zie hfst. 3.1). Voor de
Schakel in Westwijk moet nog gezocht worden naar een geschikte locatie.
Bij de invulling van het project is het van belang dat zowel de ouders als de buurt
betrokken worden, zodat er een brede aanpak ontstaat. In Vlaardingen lopen
verschillende buurtinitiatieven die daarvoor aanknopingspunten bieden (zie hfst. 4.2).
Ook is het van belang dat de gemeente zich committeert aan de aanpak, zodat scholen
ondersteuning krijgen van begin tot eind van het project.
Bij de gesproken middelbare school, de St. Jozefmavo, is sprake van een beperkte
motivatie voor deelname aan eventuele activiteiten rondom zwerfafval. Toch wil zij
eventuele mogelijkheden verkennen. Voor een verdere deelname van middelbare
scholen, zal daarom extra inzet vereist zijn om deze verder te enthousiasmeren voor
deelname.
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4.

Uitbreiding inzet van scholen

In dit hoofdstuk wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een structurele bijdrage van
scholen en hoe deze vorm gegeven kunnen worden. Een structurele bijdrage van de scholen in
Vlaardingen bij de bestrijding van zwerfafval is op meerdere manieren in te vullen. Op basis van
de gesprekken is een aantal praktische mogelijkheden gedestilleerd. Aan de hand van de visie
van de scholen worden de voor- en nadelen van de verschillende opties besproken. Ook wordt
besproken hoe de activiteiten aansluiten op de huidige werkzaamheden. De opties zijn
gerangschikt naar de mate van inzet die het van de scholen vereist. Naarmate er meer verlangd
wordt van scholen, zullen zij ook een grotere tegenprestatie van de gemeente verwachten.
Mogelijke tegenprestaties worden in hoofdstuk 5 besproken.
4.1

ADOPTIE AANLIGGEND TERREIN
Scholen zijn vaak centraal gelegen en kennen vrijwel allemaal een aanliggend plein of
speelplaats die een belangrijke buurtfunctie hebben. Deze terreinen vormen om meerdere
redenen een geschikt gebied voor adoptie. Ten eerste vormen de terreinen een afgebakende
plek, zodat het duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van de scholen komt te liggen. Ten
tweede maken de scholen zelf ook gebruik van deze terreinen, waardoor een aanpak van
zwerfafval in het belang van de scholen zelf is. Ten derde zijn het ook vaak deze plekken waar
veel zwerfafval zich verzameld, omdat het bijvoorbeeld gebruikt wordt door hangjongeren.
Een adoptie van een aanliggend terrein betekent dat scholen ook buiten het schoolplein zorg
dragen voor de netheid van de buurt. Daarbij dient de veiligheid van kinderen voorop te staan.
Het is dan ook aan te raden om vooral de hogere klassen van de (basis)scholen in te zetten.
Daarbij dient er ook begeleiding te zijn voor de kinderen bij zowel de weg naar het
adoptieterrein als bij de schoonmaakactie om hun veiligheid te garanderen. Dit kan gedaan
worden door leraren, maar mogelijk ook door ouders. Door ouders te betrekken wordt de
verantwoordelijkheid ook gedeeld met volwassen buurtbewoners, waardoor de aanpak een
breder effect heeft op de participatie in de buurt.
De adoptie kan onder meer bestaan uit structurele prikacties, veegacties en het legen van
prullenbakken. Onder begeleiding van ouders of leraren zou bijvoorbeeld wekelijks of
tweewekelijks een klas een aanliggend terrein schoon kunnen maken. Het verdient de voorkeur
om zo’n wekelijkse aanpak te verdelen in een aantal concreet uit te voeren activiteiten. In
samenspraak met de gemeente of de reinigingsdienst kan besproken worden wat deze
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activiteiten kunnen zijn. Daarbij kan gekeken worden of de aanpak van scholen als een
toevoeging wordt gezien of dat de scholen ook taken overnemen. Schoonhouden kan
daarnaast uitgebreid worden naar een breder beheer, waardoor ook opknapbeurten en
verfraaiing onderdeel worden van de aanpak.
De Bavinckschool en de Klimop hebben al een terrein aangegeven dat zij zouden kunnen
adopteren. Adoptie is niet besproken met de Schakel. De omgeving van de school biedt echter
wel tal van mogelijkheden voor te adopteren terreinen.

Afbeelding 1. Potentiële adoptiegebieden
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4.2

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Tot het schooljaar 2015/2016 is op middelbare scholen de maatschappelijke stage verplicht.
Leerlingen dienen zich hierbij circa 30 uur in te zetten voor maatschappelijke doelen. Public
Result heeft voor een aantal middelbare scholen in Nederland maatschappelijke stages op het
gebied van zwerfafval ontwikkeld (zie onderstaand kader). Uitgangspunt voor deze stages is
steeds dat niet alleen sprake is van een maatschappelijk nut, maar ook van een educatief
element die gericht is op gedragsverandering waardoor de leerlingen minder zwerfafval op
straat gooien.
Voorbeelden maatschappelijke stages: Fioretti College in Lisse, Jan van Egmond Lyceum en Da
Vinci College in Purmerend, Hartenlust mavo in Bloemendaal
Voor deze scholengemeenschappen zijn in samenwerking met de betreffende gemeenten verschillende
stages ontwikkeld, die aansluiten bij de verschillende leerwegen en belangstelling van de (vmbo, havo en
vwo) leerlingen:
1.

Voorlichting geven op basisscholen

De stagiaires zoeken op internet informatie, waarna ze een les voor groep 7/8 van een basisschool
voorbereiden. Hierbij kunnen ze kiezen uit verschillende thema’s, bijvoorbeeld afvalhergebruik en
-verwerking, afval en de natuur, problemen & oplossingen met betrekking tot zwerfafval in de gemeente,
enz. Tevens vindt samen met de leerlingen van de basisschool een opschoonactie plaats.
2.

Buurtwachtersteam

De stagiaires organiseren een team van bewoners in een buurt om samen een route door de buurt schoon
te prikken. Met de gemeenten bekijken ze welke route zich hier het meest voor leent. Vervolgens
ontwikkelen ze promotiemateriaal en gaan hiermee naar de bewoners om ze te werven. Samen met deze
bewoners maken ze tot slot de route schoon.
3.

Organiseren grote schoonmaakactie

Stagiaires ondersteunen de gemeente bij de voorbereiding van een grote schoonmaakactie, bijvoorbeeld
de jaarlijkse opschoondag van Nederland Schoon in maart. Daarbij bedenken de stagiaires hoe de dag
kan worden uitgebreid, waardoor het aantrekkelijker voor jongeren wordt om te participeren. De
vervolgstap is om de Opschoondag en de extra activiteit te promoten. Ook helpen de stagiaires bij de
opschoondag.
4.

Hotspot of topspot?

De stagiaires doen een buurtonderzoek waar de grootste problemen liggen in de openbare ruimte, onder
meer op basis van interviews met bewoners. Ze maken een onderzoeksopzet, stellen een enquête op,
nemen de enquête af waarbij zij kennismaken met de buurtbewoners, verwerken de resultaten en
presenteren de resultaten aan hun school, de bewoners en de gemeente.
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5.

Onderzoek meldingswebsite

In Purmerend werd relatief weinig gebruik gemaakt van de meldingswebsite. De stagiaires onderzoeken
de website en geven een oordeel over de bruikbaarheid/toegankelijkheid, houden een interview met de
ICT afdeling, brainstormen over verbetermogelijkheden en presenteren vervolgens de resultaten aan de
gemeente.
6.

Voorlichtingscampagne ‘Gooi het in de groep’

Door een ludieke en aansprekende communicatiecampagne op te zetten wordt duidelijk gemaakt dat
zwerfafval ‘niet cool’ is worden leerlingen zich ervan bewust dat afval gewoon in de prullenbak moet. Ze
doen eerst onderzoek naar wat wel en niet werkt in een voorlichtingscampagne en welke mogelijkheden er
in de school zijn. Vervolgens bereiden ze een campagne voor (bijvoorbeeld film of posters) en voeren de
campagne uit. Tot slot evalueren ze de campagne en de effecten op de vermindering van de hoeveelheid
zwerfafval in en rond de school.
7.

Prullenbak ontwerpen en maken

De stagiairs analyseren op welke plekken nog prullenbakken bijgeplaatst zouden moeten worden vanwege
het zwerfafval, bijvoorbeeld langs snoeproutes. Vervolgens gaan ze na hoe door aanpassing van de
vormgeving van prullenbakken het leuker wordt om afval in de prullenbak te gooien. Vervolgens worden
deze prullenbakken, door leerlingen die een technische opleiding volgen, zelf gemaakt. De gemeente kan
ze vervolgens plaatsen.
In Lisse geldt voor alle stages dat de leerlingen eerst zelf een les over (zwerf-)afval krijgen en een
excursie maken naar een afvalverwerkingsbedrijf en daar iets mee doen (bijvoorbeeld een film maken).
Bovendien ronden alle leerlingen in Lisse hun maatschappelijke stage af door zelf deel te nemen aan een
zwerfafvalactie.
In Bloemendaal is een uitgebreid introductieprogramma ontwikkeld, waarbij de leerlingen aan de hand van
filmpjes discussiëren over zwerfafval, een bezoek brengen aan het afvalverwerkingsbedrijf, in de vorm van
posters een advies aan de gemeente uitbrengen en een social media campagne starten om ook anderen
bij de opruimactie (in dit geval de grootschalige strandfeesten in Bloemendaal) te betrekken.
De maatschappelijke stages zijn niet alleen nuttig voor de leerlingen zelf (gedragsverandering met
betrekking tot zwerfafval en het leren van een aantal algemene vaardigheden), maar ondersteunen ook
andere in dit rapport genoemde activiteiten, waardoor ze een bijdrage leveren aan een structurele aanpak
om het zwerfafval terug te dringen.
De stages zijn de primaire verantwoordelijkheid van de scholen, maar een actieve ondersteuning door de
gemeente is wel essentieel.

Het is denkbaar dat de St. Jozefmavo of andere scholen dergelijke stages willen gaan
aanbieden aan hun leerlingen. Eerdere ervaringen met maatschappelijke stages in Vlaardingen
hebben geleerd dat stagiaires lang niet altijd even gemotiveerd zijn, wat tot teleurstellingen kan

21

leiden. Een oplossing zou kunnen liggen in het inbedden in een bredere milieuaanpak,
bijvoorbeeld door het uitnodigen van stagiaires van het Maaslandcollege die groen onderwijs
volgen. Ook op andere wijzen (zie voorbeelden) kan het educatieve element versterkt worden.
4.3

PERIODIEKE OPSCHOONDAG
De huidige incidentele activiteiten zouden gestructureerd en geïntensiveerd kunnen worden
door de ontwikkeling van een actieprogramma voor een periodieke opschoondag. Het
actieprogramma kan opgesteld worden middels de vorm van een draaiboek waarin helder de uit
te voeren activiteiten zijn uiteengezet. Dat geeft de mogelijkheid voor scholen het
actieprogramma herhaaldelijk uit te voeren, zonder dat daarbij telkens een grote mate van
organisatie aan vooraf gaat. Door vaste periodieke dagen in te plannen voor alle betrokken
scholen draagt men zorg over de continuïteit. De totstandkoming van het actieprogramma kan
in samenwerking met de scholen gedaan worden. In Vlaardingen zijn al veel ervaringen
opgedaan met opschoondagen, de volgende stap is deze te systematiseren.

Opschoondag in Zoeterwoude
In Zoeterwoude is in een soortgelijk project gebruik gemaakt van een opschoondag
voor scholen. Er heeft een succesvolle zwerfafvalactie plaatsgevonden met de groepen
7 van twee basisscholen. In totaal zijn 46 kinderen betrokken geweest. Daarbij is de
opruimactie gecombineerd met educatie, door de inzet van externe voorlichters. De
opgedane ervaring is besproken en verwerkt, waardoor de
plaatstelijke NME de opschoondag op structurele basis kan voortzetten.
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4.4

EDUCATIE
Educatie kan op meerdere manieren worden vormgegeven. Voor een structureel effect verdient
het de voorkeur (zwerf)afvaleducatie onderdeel te maken van het standaard lespakket. Bij een
antal scholen is dit al het geval. In het lespakket kan het onderwerp uiteraard breder worden
getrokken dan zwerfafval alleen door het in te bedden in de omgang met het milieu. De NME
kan mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van het lespakket. Ook kan een meer
incidentele aanpak werken als ondersteuning van één van de eerder beschreven activiteiten.
Hiervoor kunnen ook externe partijen worden ingezet (zie kader) Daarmee krijgen de
activiteiten een voortvarende start en wordt het enthousiasme bij leerlingen en leraren vergroot.

.

Gamebus
Nederland Schoon heeft een hippe game ontwikkeld waarmee kinderen tussen 7 en 12 jaar op
een leuke manier enthousiast worden gemaakt voor een buurt zonder zwerfafval. De game
wordt gespeeld in de promobus onder leiding van de leerkracht of begeleider.
Scholen kunnen de promobus en game gratis boeken bij NederlandSchoon.
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5.

De tegenprestatie

Om de scholen structureel te betrekken bij de aanpak van zwerfafval verdient het de voorkeur
hier als gemeente iets tegenover te stellen. Dat toont enerzijds de goodwill van de gemeente,
maar creëert met name een directe incentive voor scholen om een structurele bijdrage te
leveren. In dit hoofdstuk worden een aantal praktische mogelijkheden geschetst voor een
tegenprestatie vanuit de gemeente. Deze mogelijkheden zijn getoetst in de gesprekken met de
scholen. Daarbij is ook aangegeven dat er geen behoefte is aan prullaria rond het project in de
vorm van schriften en pennen. De uiteindelijke keuze voor een tegenprestatie is afhankelijk van
de inzet die door de scholen geleverd wordt en welke capaciteit de gemeente heeft om een
tegenprestatie te leveren. De mogelijkheden zijn gerangschikt in kosten, van laag naar hoog.
5.1

LEVEREN ZWERFAFVALBESTRIJDINGSMATERIAAL
Voor de inzet van scholen zou een minimale tegenprestatie het leveren van materiaal voor
zwerfafvalbestrijding kunnen zijn. Door het leveren van prikkers, vestjes en vuilniszakken
faciliteert de gemeente scholen om hun activiteiten te ontplooien. In het verleden heeft de
gemeente al voor prikkers bij de scholen gezorgd, de laatste jaren is daar echter geen vervolg
op gegeven. Bij de scholen zijn momenteel prikkers aanwezig, maar in enige mate verouderd
en toe aan vervanging. Er is aangegeven dat nieuwe prikkers meer dan welkom zijn. De
gemeente Vlaardingen heeft al aangegeven deze middelen in ieder geval beschikbaar te willen
stellen aan de scholen.

5.2

ADOPTIEBEWIJS
Bij de adoptie van een gebied kan de gemeente een bord
plaatsen op het geadopteerde terrein. Dit naar voorbeeld
van het Amerikaanse project ‘Adopt a Highway’ In de
Amerikaanse campagne komt als beloning de naam van
de vrijwilligersorganisaties op een bord langs de
geadopteerde snelweg te staan. Dit verhoogt het
‘commitment’ aan het project en laat zien dat de
gemeente de inzet van de scholen en leerlingen
waardeert. De gemeente heeft aangegeven hiertoe
bereid te zijn.

Afbeelding 6. Adoptiebewijs in Amsterdam
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5.3

KORTING AFVALHEFFING
De scholen betalen momenteel een fors bedrag voor de afvalheffing. De scholen hebben
aangegeven dat zij graag in aanmerking komen voor een korting op de afvalheffing. In ruil voor
de korting zijn scholen bereid hun afval meer te scheiden en na te denken over een verbetering
van de huidige afvalstromen. Een korting zou daarnaast gerechtvaardigd kunnen worden door
de besparende functie die de school uiteindelijk heeft voor de totale kosten van de
reinigingsdienst. Door een project in het kader van de omgang met het milieu geven scholen het
goede voorbeeld door mee te werken aan incidentele schoonmaakacties en het eigen afval te
scheiden waar mogelijk. Dit werkt uiteindelijk door in een kostenbesparing op de
afvalinzameling.

5.4

ZAKGELDPROJECT
Recent zijn in Vlaardingen de Zakgeldprojecten herstart. In het zakgeldproject gaan enkele
kinderen onder begeleiding de wijk in om zwerfafval te verzamelen. Daarvoor krijgen zij een
zakcentje van de gemeente. Een verbinding van het zakgeldproject aan de scholen biedt
mogelijkheden om een grote groep leerlingen en ouders te bereiken en zorgt voor continuïteit.
Er zijn verschillende vormen denkbaar, waarbij de kinderen direct het zakcentje krijgen of dat de
beloning centraal door de school wordt ingezameld en wordt geherinvesteerd in het onderwijs of
extra activiteiten voor de leerlingen.

5.5

EXTRA FACILITEITEN SCHOOLTERREIN
De buurtfunctie die scholen willen vervullen kan mogelijk ondersteund worden door de levering
van subsidie voor aanverwante faciliteiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om uitbreiding van het
schoolplein, zodat deze ook na sluitingstijd een waardevolle rol in de buurt kan spelen. Dit kan
gedaan worden door het plaatsen van bankjes, prullenbakken en mogelijk een ‘honk’. Het is
met name de Bavinckschool in het centrum die aangegeven heeft hier behoefte aan te hebben.
De gedachte is dat de onvermijdelijke aanwezigheid van groepjes hangjongeren op het
schoolplein minder tot problemen zal leiden, als op het schoolplein een geschikte ruimte voor
hen wordt gecreëerd. Doordat de gemeente en de school laten zien zich in te willen zetten voor
de jongeren (en ouderen) in de buurt, zullen zij eerder geneigd te zijn zich netjes te gedragen.
Door meer prullenbakken te plaatsen wordt het ook mogelijk om die neiging ook in praktijk te
brengen.
Een lichtend voorbeeld hierbij is de vernieuwing van het schoolplein van de Klimop in Holy.
Deze is recent vernieuwd, waardoor er nu prachtig plein staat met veel speelmogelijkheden
waar school en buurt zeer tevreden over zijn. Dit leidt er toe dat de soms aanwezige
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hangjongeren voor weinig tot geen (zwerfafval)overlast zorgen. Vanwege de nette staat van het
schoolplein zijn zij eerder geneigd hun afval in de geplaatste prullenbak te gooien.
Een meer grootschalige aanpak is de ontwikkeling van speelvelden á la de Cruyff Courts en
Krajicek Playgrounds. De plaatsing van de tweede Krajicek Playground bij de Openbare
Daltonbasisschool de Klinker in Schiedam kan hierbij als voorbeeld dienen. Er is aangegeven
dat in het centrum gebrek is aan speelruimte voor kinderen, waardoor er weinig mogelijkheden
voor vertier buitenshuis liggen. Daar waar er wel speelruimte is blijkt echter dat, deze omgeving
vaak onveilig is (bv. Tollensplein en Rembrandstraat). Een invalshoek zou daarom ook het
plaatsen van hekken rondom deze speelterreinen kunnen zijn.
In plaats van het realiseren van dergelijke voorzieningen voor de buurt kan ook gedacht worden
aan tegenprestaties die alleen in het directe belang van de school zijn, bijvoorbeeld het
plaatsen van speeltoestellen of het verversen van het zand in de zandbak
5.6

WIJK- EN KLASSEDEALS
De gemeente Vlaardingen zet in op een versterking van de betrokkenheid van burgers bij de
openbare ruimte en wil dan ook graag initiatieven honoreren. Daar toe beloont de gemeente
Vlaardingen via ‘Wijkdeals’ bewoners voor initiatieven op het gebied van het beheer van de
openbare ruimte. Wijkdeals zijn afspraken tussen gemeente en bewoners of partijen in
Vlaardingen, met het doel elkaar wederzijds van dienst te kunnen zijn. Dat wil zeggen,
bewoners of partijen plegen extra inzet ten behoeve van de openbare ruimte en de gemeente
(afdeling Openbare Werken) geeft daar iets voor terug. Dat laatste kan in de vorm van materiële
zaken voor de uitvoerende partij of materialen ter ondersteuning van de uitgevoerde activiteiten.
In principe is alles mogelijk, zolang er maar sprake is van een financiële balans. Dat wil zeggen
dat de grootte van de tegenprestatie afhangt van de extra inzet door de bewoners, of scholen in
dit geval. Gedacht kan worden aan het leveren van opschoonmaterialen, maar ook het plaatsen
van een extra prullenbak, bankje of speeltoestel. De Wijkdeals nemen een belangrijke rol in de
gebiedsgerichte aanpak van Vlaardingen. Momenteel zijn verschillende Wijkdeals in
voorbereiding en wil de gemeente Vlaardingen voor het einde van het jaar 40 wijkdeals sluiten.
De in dit advies besproken extra activiteiten van scholen en tegenprestaties van de gemeente
bieden een uitstekende mogelijkheid om de Wijkdeals in te zetten. Daarbij dient vermeld te
worden dat de Wijkdeal een relatief nieuw concept is voor de gemeente Vlaardingen en daarom
nog in ontwikkeling is. Dat betekent dat de uiteindelijke invulling van de Wijkdeal nog bepaald
kan worden en niet gebonden is aan een vaste vorm. Een extra bijdrage van de scholen kan
mogelijk dienen als een ‘pilotproject’ voor een Wijkdeal in de vorm van een spaarsysteem.
Een dergelijk spaarsysteem is al in ontwikkeling bij de gemeente Vlaardingen, maar behoeft
nog verdere uitwerking. Het idee is echter simpel; voor een bepaalde hoeveelheid inzet,
bijvoorbeeld het inzamelen van een kilo vuilnis of het legen van een prullenbak, verdient de

26

school een vast aantal spaarpunten. Deze spaarpunten kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld
nieuwe faciliteiten voor de school te kopen; van een bioscoopbon voor de leerlingen tot een
wipkip of nieuw zand voor in de zandbak. Een dergelijk spaarsysteem maakt het
samenwerkingsverband duurzaam en flexibel, scholen kunnen zelf bepalen wanneer zij welke
taken uit willen voeren en meer inzet betekent een grotere beloning. De controle kan daarbij
gedaan worden door de Buitenruimte coördinator, die het schoonniveau in de gaten houdt. De
activiteiten en beloning moeten goed op elkaar afgestemd worden. De geleverde extra inzet
moet financieel in balans zijn met de tegenprestatie. Het verdient de voorkeur om in een
gesprek tussen de scholen en gemeente deze afstemming te maken.
Het concept van de wijkdeal kan ook doorvertaald worden in specifieke klassedeals.

Klassedeals in Breda
De Wijkdeal is een concept waarmee onder andere de gemeente Breda zeer succesvol is
geweest. Via website, wijkbeheerder of een andere relatie doen bewoners een verzoek en
krijgen dan een uitnodiging voor een koffietafelgesprek om te praten over de ideeën. De
gemeente kijkt vervolgens naar de haalbaarheid. Als dit in orde is stelt de gemeente een
overeenkomst op met afspraken over werkzaamheden, de periode en de tegenprestatie.
Daarna worden er voortgangsgesprekken gehouden om de resultaten te monitoren.
Eventueel worden er aanpassingen gemaakt en bij wederzijdse tevredenheid kan de
overeenkomst worden verlengd. Wanneer een school zich inzet voor haar omgeving en de
gemeente stelt daar iets tegenover dan heet dat een Klassedeal. Deze deal wordt in een
contractje vastgelegd. Scholen kiezen in ruil voor hun inzet een educatieve activiteit, die past
bij het thema 'schoon'.Hoe vaker de school actief is, hoe groter de tegenprestatie. Jaarlijks is
er contact om te kijken of de gemaakte afspraken nog werken.

5.7

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN
De gemeente kan via de NME verschillende activiteiten aanbieden die zowel leuk als leerzaam
zijn voor de leerlingen van de scholen. Dit kan onder meer door het organiseren van excursies
naar het reinigingsbedrijf of theatervoorstellingen van stichting Lawine. Daarnaast is er veel
educatiemateriaal beschikbaar en kunnen er ook lessen worden gegeven door medewerkers
van het NME. Ook zijn er positieve ervaringen met het BOS-project in Vlaardingen, waarbij
kinderen voor een dagdeel de beschikking krijgen over speelgoed. Het BOS-project heeft
slechts een beperkt educatief karakter, maar dat zou mogelijk toegevoegd kunnen worden. De
leerlingen zijn tot nu erg enthousiast over het BOS-project, zo is aangegeven door de scholen.
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6.

Brugfunctie scholen in de wijk

Het is de doelstelling van de
gemeente om door het
betrekken van scholen bij het
beheer van de openbare
ruimte, uiteindelijk de gehele
buurt of wijk te betrekken.
Scholen vervullen een centrale
positie in de buurt. Daardoor
kunnen zij de spil zijn in een
bredere aanpak. Dit kan door
bruggen te bouwen naar
bewoners in de buurt.

Afbeelding 5. Centrale positie van scholen

Dat kan in eerste instantie
worden gedaan door het
betrekken van ouders. De
gesproken scholen hebben aangegeven dat hierdoor een ‘spill-over’ effect bereikt kan worden.
Met name als ouders bereikt worden van leerlingen die normaal weinig tot niet participeren. Dit
zullen vaak de ouders zijn waar de meeste winst bij behaald kan worden in het kader van het
‘omgaan met het milieu’.
Daarnaast kan de aansluiting worden gezocht met buurtinitiatieven. Vlaardingen kent een
actieve buurtgemeenschap. Door de activiteiten van de school in te bedden in de overige
activiteiten in de wijk wordt een serieuze aanzet gedaan voor een gebiedgerichte aanpak met
daarin een grote rol van burgerparticipatie.
Voor een structurele betrokkenheid van scholen bij de bestrijding van zwerfafval is het wenselijk
de aanpak uiteindelijk onderdeel te maken van een bredere aanpak in de buurt. In de
gesprekken met scholen is naar voren gekomen dat zij graag hun buurtfunctie willen vergroten,
maar dat voor een zo effectief mogelijke aanpak het wenselijk is dat er meerdere partijen
betrokken zijn bij het project die in goed overleg samenwerken.
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6.1

OUDERS
Bij een verbreding van de aanpak moet in de eerste plaats worden gedacht aan het betrekken
van de ouders. Deze betrokkenheid is in eerste instantie belangrijk om tot een veilige en
stimulerende leeromgeving voor het kind te komen. Kinderen van betrokken ouders doen het
vaak beter op school. De betrokkenheid van de ouders gaat echter verder. De stichting Actief
Ouderschap onderscheidt hierbij vijf vormen van partnerschap tussen de school en de ouders:
bij de educatie gaat het om het pedagogisch partnerschap (gericht op het welzijn van het kind)
en het didactisch partnerschap (gericht op het leren), bij de participatie gaat het om de formeel
bij wet vastgelegde ouderparticipatie en de informele participatie gericht op de inzet van ouders
bij activiteiten, terwijl tot slot het maatschappelijk partnerschap kan worden gezien als een vorm
van actief burgerschap en de rol van de school in de wijk.
Bij zwerfafval staat de laatste vorm van participatie voorop, hoewel er een relatie ligt met
didactisch partnerschap: het leren omgaan met (zwerf-)afval. Bij het educatieve element gaat
het natuurlijk vooral om het kind, maar het is denkbaar dat er ook ouders zijn voor wie dit leren
zelf zinvol is, bijvoorbeeld als ze een andere culturele achtergrond hebben.
Niet alle ouders zijn hetzelfde en zullen dan ook op een verschillende manier benaderd moeten
worden. Aansluitend bij de verschillende burgerschapsstijlen van Motivaction (2008) kan
hierover in relatie tot zwerfafvalacties het volgende worden gesteld:
Burgerschapsstijlen en zwerfafval
1. Verantwoordelijken
Maatschappelijk betrokken, politieke interesse, vertrouwen in overheid, gericht op de
buitenwereld maar ook aandacht voor eigen leefomgeving, handig in communiceren en
navigeren, tolerant, gericht op gemeenschap maar ook individualistische trekjes en kritisch op
de overheid, vertrouwen in technologie voor oplossen problemen.
Landelijk ging het in 2010 om 28% van de bevolking. Ze wonen vaak in de meer welvarende
wijken.
Deze ouders zullen vrij gemakkelijk kunnen worden benaderd. Ze zijn vaak al betrokken bij
activiteiten op school, zowel als het gaat om educatie als participatie. Ook zijn ze vaak
betrokken bij activiteiten in de wijk, zodat ze een verbindende schakel kunnen vormen. Ze
maken veel gebruik van social media, waardoor het eenvoudig is voor hen bijvoorbeeld een
digitaal platform te creëren als basis voor zwerfafvalacties en dergelijke. Mogelijk kunnen deze
ouders ook een rol spelen om andere ouders in hun sociaal netwerk te activeren.
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2. Plichtsgetrouwen
Lokaal georiënteerd, wil zich inzetten voor directe leefomgeving, gezagsgetrouw, behoefte aan
leiderschap, gemeenschapszin, gezond blijven is van groot belang, moeite met snelle
maatschappelijke en technologische veranderingen.
Landelijk ging het in 2010 om 16% van de bevolking. Ze wonen vaak in de vergrijsde wijken.
Doordat het veel ouderen zijn, neemt hun aandeel af. Ook deze groep staat positief tegenover
activiteiten in de wijk, maar zullen daartoe wel meer moeten worden gestimuleerd. Voor hen
liggen meer traditionele communicatiestrategieën voor de hand, zoals het organiseren van een
bijeenkomst, het meegeven van een brief aan de kinderen voor hun ouders, het benutten van
wijkkranten, enz.
3. Pragmatici
Afwachtend, no-nonsense, eigen belang, goed geïnformeerd, lage participatie, calculerend,
work hard and play hard, sterk individualistisch, zapgedrag, tolerant en open maar niet erg
betrokken, open voor experimenten en nieuwe vormen van wonen, werken en vrije tijd.
Landelijk ging het in 2010 om 24% van de bevolking. Ze wonen vaak in de
middeninkomenwijken, zoals de Vinex-wijken. Hun aandeel neemt toe. Deze ouders zijn er
moeilijker toe te bewegen om zich samen met hun kinderen in te zetten voor bijvoorbeeld
zwerfafvalacties. Willen deze ouders over de streep getrokken worden, dan zal duidelijk moeten
worden wat daarbij voor hen de trigger is. Vaak zal dat zijn dat ‘er iets tegenover moet staan’.
Als het gaat om een immateriële beloning kan de school hierin misschien een rol spelen, als het
gaat om een materiële beloning kan dit niet worden verwacht en zou vooral de gemeente aan
zet moeten zijn. De communicatie met deze groep moet helder zijn, omdat zij zich vooral op
hoofdlijnen oriënteren (homo zappens).
4. Buitenstaanders/maatschappelijk inactief
Afwachtend en afzijdig, weinig vertrouwen in overheid, behoefte aan helden, zoekt erkenning en
waardering, sterke oriëntatie op eigen kring van vrienden en familie, moeite met mensen met
heel andere levensstijl, gericht op genieten en gezelligheid, overheid moet zorgen voor
bestaanszekerheid en veiligheid.
Landelijk ging het in 2010 om 32% van de bevolking. Ze wonen vaak in achterstands- en
andere lage inkomenswijken. Deze ouders zijn moeilijk te enthousiasmeren als het gaat om
zaken zoals het opruimen van zwerfafval. Belemmeringen om te participeren zijn veelal
persoonlijke problemen en wantrouwen ten opzichte van de overheid. Vaak moeten eerst deze
problemen worden aangepakt alvorens aan hen een maatschappelijke bijdrage kan worden
gevraagd.
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Willen de scholen ouders bij initiatieven betrekken dan is de eerste stap het in beeld brengen
om wat voor ouders het gaat en hoe ze het best gemotiveerd kunnen worden. Het zal daarbij
makkelijker zijn om met name de verantwoordelijken en plichtsgetrouwen te betrekken en
misschien onder voorwaarden ook de pragmatici. Het komen tot een maatschappelijk
partnerschap vereist een actieve inzet en de benodigde competenties van de professionals op
de scholen. Zij zijn de spil die een optimale verbinding tussen de school en de ouders mogelijk
maken.
Het verdient daarnaast de voorkeur om met name die ouders te betrekken die normaal
gesproken niet zo snel betrokken zijn bij schoolactiviteiten. Het zijn vaak deze maatschappelijk
inactieven die ook bovengemiddeld bijdragen aan vervuiling. De vraag is echter hoe je deze
betrekt bij schoolactiviteiten in het kader van zwerfafval. Een mogelijkheid ligt bij het informeren
van die groep waarbij de basale kennis ontbreekt om deel te nemen aan soortgelijke
activiteiten. Door deze ouders kennis te laten maken met het onderwerp ‘omgaan met het
milieu’, op een voor hen begrijpelijke wijze, zal het makkelijker worden om mee te doen bij
schoolactiviteiten op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is de cursus ‘Schone Wijken’ in
Rotterdam, waar instructie wordt gegeven over milieuzaken die naast in het Nederlands ook in
de eigen taal wordt aangeboden. Op deze manier wordt de taalbarrière weggenomen en krijgen
ze net dat duwtje in de rug om wel mee te doen. Bij deze mensen gaat het niet zo zeer om niet
willen, maar meer om het (nog) niet kunnen.
Een ander voorbeeld waarbij ouders worden betrokken die aanvankelijk sterk gericht zijn op de
eigen gemeenschap, wat neigt naar de burgerschapsstijl ‘buitenstaanders/maatschappelij
inactief’, is het PAOO project in Veendam. Zo is de Turkse Vereniging Turk Der benaderd voor
samenwerking om met een lokale basisschool een huiswerkbegeleidingsproject op te zetten.
Elke woensdagmiddag zijn 25 allochtone leerlingen van groep 7 en 8 bij elkaar gekomen die
vrijwel allen hebben meegedaan. De huiswerkbegeleiding is gehouden in het cultureel centrum
van de Turkse vereniging. De Nederlandse leerkrachten gaven hier les, waarbij Turkse
moeders als gastvrouw optraden tijdens de lessen.
6.2

BUURTINITIATIEVEN
Een belangrijk en positief startpunt is dat Vlaardingen een actieve bewonersgemeenschap kent
met verschillende buurtinitiatieven. Daardoor bestaan er meerdere aanknopingspunten om
initiatieven van scholen aan te laten sluiten bij activiteiten die al in de buurt worden uitgevoerd.
In het verleden is in Vlaardingen ook al eerder de connectie gemaakt tussen buurtinitiatieven en
scholieren (zie onderstaand kader). Zowel de scholen als de buurtinitiatieven hebben expliciet
aangegeven behoefte te hebben aan overleg met betrokken partijen in de wijk. Samenwerking
op het gebied van afvalbestrijding kan op deze wijze ook mogelijk worden uitgebreid naar
andere thema’s.
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Stichting Activiteiten Hoofdstedenbuurt
Stichting Activiteiten Hoofdstedenbuurt is een vrij groot buurtinitiatief met een bestuur
van 11 leden en een totaal van 64 actieve vrijwilligers. Zij organiseren jaarlijks 12 tot 14
projecten in de buurt. Op het gebied van zwerfafval proberen zij maandelijks een
schoonmaakactie te houden in de Hoofdstedenbuurt. Ook ondersteunde de stichting
het zakgeldproject in de wijk, waar kinderen voor een mooi bedrag een uur lang
zwerfafval inzamelden.
Stichting op Dreef
In Holy is ook de Stichting op Dreefactief. De stichting zet zich onder meer in voor het
verhogen van de leefbaarheid binnen de wijk, door bijvoorbeeld het optimaliseren van
het gebruik van de natuur en de groenvoorzieningen. Daartoe organiseren zij meerdere
activiteiten waarvoor zij ook regelmatig scholen betrekken. Een recent voorbeeld is het
project ’Supporter van Schoon’. Dit project is gestart in samenwerking met de
basisschool Kbs de Hoeksteen. Vooraf aan de dag is er aandacht geschonken aan het
omgaan met afval en is ook de Gamebus van Nederland Schoon op bezoek geweest.
De opruimactie zelf heeft geleid tot het ophalen van ongeveer 30 zakken vuilnis.
Onderhoud Tollensplein
Rond het Tollensplein is een kleinschalig maar actief buurtinitiatief dat zich inzet voor
een verbetering van het aangezicht van het Tollensplein. Dit heeft er onder andere toe
geleid dat het Tollensplein het afgelopen jaar is opgeknapt en er speeltoestellen zijn
geplaatst. Vanuit de buurt is het beheer in beperkte mate structureel en wordt het
uitgevoerd door enkele personen. Een bijdrage van de scholen in het beheer zou dan
ook gewaardeerd worden door deze personen.
TBV Groen en Schoon
Een sociale voorziening van de gemeente waarin mensen die ver van de arbeidsmarkt
staan geactiveerd worden middels werkzaamheden van maatschappelijk nut. Daarmee
is TBV niet direct een buurtinitiatief, maar worden de activiteiten wel uitgevoerd door
bewoners van de wijk. Maandelijks wordt één keer een actie ondernomen om het
zwerfvuil in de wijk op te ruimen.

Daarbij dient aangetekend te worden dat ook voor de betrokkenheid van de buurtinitiatieven
een aantal randvoorwaarden gelden. De bewoners in Vlaardingen zijn al zeer actief en streven
dan ook niet naar directe uitbreiding van hun activiteiten, zeker niet als van buitenaf wordt
verteld wat zij geacht worden te doen. Dat vraagt om een stimulerende, maar vooral
faciliterende benadering. Uit de gesprekken met betrokkenen blijkt dat in het verleden externe
initiatieven wel eens tot teleurstelling hebben geleid, doordat deze externe partijen (bv.
projectbureaus) kortstondig betrokken waren waardoor bewoners het gevoel kregen dat de
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uiteindelijke werkzaamheden alleen op hun bordje terechtkwam. Een belangrijk uitgangspunt is
dat de initiatieven ondersteund worden in de mate die zij behoeven. Dat geldt dus ook voor
matige levering van middelen. Als er niet genoeg mankracht is om deze middelen in te zetten,
dan leidt dit onherroepelijk tot teleurstelling.
6.3

SCHOLEN VERBINDEN MET BUURTINITIATIEVEN
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop scholen en bewonersinitiatieven aan
elkaar verbonden kunnen worden, waardoor een brede buurtgerichte aanpak ontstaat waarin
partijen elkaar aanvullen. Door verbinding zijn partijen zich er ook meer van bewust dat zij niet
alleen staan in hun activiteiten, waardoor de kans op wegebbend enthousiasme wordt
verkleind. De gesproken scholen hebben ook expliciet aangegeven dat zij zeer graag de buurt
betrokken zien bij een structurele aanpak. De scholen willen graag de verantwoordelijkheid
nemen voor hun belangrijke functie in de buurt, waarbij de hulp van de buurt echter
noodzakelijk is. Ook vanuit de buurtinitiatieven is expliciet aangegeven dat er behoefte is aan
overleg met betrokken partijen in de wijk.
Buurtrangers/Zakgeldproject
Een mogelijke invulling van de samenwerking tussen buurtinitiatieven en
leerlingen is de inzet van zogenaamde Buurtrangers.
Dit zijn kinderen die op gezette tijden de buurt in trekken om zwerfafval op te
ruimen, begeleid door ouders of bewoners uit de buurt. De kinderen verdienen
hier vervolgens een zakcentje mee. De kinderen kunnen via de scholen
geworven worden. In Nijmegen is dit project buitengewoon succesvol, het project
telt inmiddels meer dan 700 Buurtrangers (kinderen en volwassenen), verdeeld
over circa 80 teams.
In Vlaardingen is een vergelijkbaar project opgezet in 2011 in het zogenaamde
Zakgeldproject. Na een enthousiaste start is dit project in 2012 tijdelijk beëindigd,
onder meer door het wegvallen van de begeleiding van een extern bureau. De
gesproken buurtinitiatieven geven echter aan dat er nog steeds veel motivatie is om
een herstart te maken met een vergelijkbaar traject. In augustus 2013 is daarom een
herstart gemaakt van het Zakgeldproject.
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7.

Uitrol

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de vervolgstappen zijn in de ontwikkeling van een
structurele bijdrage van scholen aan de bestrijding van zwerfafval. Daarbij wordt ook
aangegeven welke overwegingen nog een rol spelen. Er bestaan concrete mogelijkheden om
tot een structurele bijdrage van scholen te komen die voor alle betrokken partijen van waarde
kunnen zijn. De gemeente Vlaardingen en de scholen zullen gezamenlijk tot een afstemming
moeten komen van de extra inzet en de tegenprestatie. Met de opstart van de Wijkdeals en de
herstart van de zakgeldprojecten zijn hier uitstekende vehikels voor ontstaan. Als het project
enige tijd heeft gelopen en succesvol blijkt, kan vervolgens de aanpak worden uitgebreid naar
andere scholen en buurten.
7.1

AFSTEMMING INZET SCHOLEN EN TEGENPRESTATIE GEMEENTE
De in Vlaardingen gestarte Wijkdeals en de zakgeldprojecten bieden een uitstekende
mogelijkheid om tot afspraken te komen waar zowel scholen als gemeente baat bij hebben.
Daarbij is dan wel een goede afstemming nodig. Het verdient de voorkeur om middels een ‘kickoff’ de mogelijkheden van de Wijkdeals en andere vormen van samenwerking verder toe te
lichten, waarbij zowel de gemeente als de scholen aanwezig zijn. Deze bijeenkomst heeft al
plaatsgevonden op donderdag 5 september. Nu is het zaak om middels afzonderlijke
gesprekken tussen de scholen en de gemeente Vlaardingen invulling te geven aan de exacte
constructie van de samenwerking.
Alle partijen hebben aangegeven positief gestemd te zijn over het slagen van het project en
zien het als een goede stap in de ontwikkeling van de relatie tussen scholen en gemeente. Door
met deze scholen een ‘pilotteam’ te vormen, kan er waardevolle informatie worden opgedaan
die ook toegepast kan worden bij andere Wijkdeals en een eventuele uitbreiding naar andere
scholen.

7.2

VERKENNEND GESPREK MET BUURTINITIATIEVEN
Om de aanpak te verbreden en overlap van activiteiten te vermijden is het verstandig op termijn
een bijeenkomst te organiseren waar zowel scholen als buurtinitiatieven aanwezig zijn. Zo
weten partijen van elkaar wat hun werkgebied is en kan gezocht worden naar aansluiting op
elkaars activiteiten. Het werkt daarbij motiverend als, voor zover dat nu nog niet duidelijk is,
men bewust is van andere partijen die zich ook inzetten voor de buurt. Het is hoopgevend dat
de verscheidende buurtinitiatieven, waarmee is gesproken en ook de scholen zelf, hebben
aangegeven open te staan voor een dusdanige bijeenkomst.
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7.3

UITBREIDING NAAR ANDERE SCHOLEN EN BUURTEN
De uiteindelijke activiteiten van de gesproken scholen kunnen als pilot dienen voor een bredere
aanpak. Op basis van, bijvoorbeeld, een half jaar ervaring met het project, kan er een
bijeenkomst worden georganiseerd waarin de aanpak en resultaten worden geëvalueerd door
zowel de scholen als de gemeente. Hierin kunnen ook punten van verbetering worden
opgesteld. Op basis van deze evaluatie kan gekozen worden om de aanpak aan te passen en
wordt de keuze gemaakt om naar andere scholen en buurten uit te breiden.
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BIJLAGE 1 OVERZICHT GESPROKEN SCHOLEN
Basisscholen:
CBS de Schakel, Westwijk
Dr.H.Bavinckschool, Centrum
OBS Klimop, Holy
Middelbare school:
St. Jozefmavo, Holy
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