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Voorwoord
In juni 2009 hebben ondergetekenden zich, namens de gemeenten Deventer, Zaanstad
en Wassenaar, enthousiast aangemeld om deel te nemen aan de pilot Wijkcreator
Zwerfafval, die werd georganiseerd door Agentschap NL (voormalig SenterNovem), VNG
en Stichting Nederland Schoon.
Inmiddels kijken we terug op een geslaagde pilot. Ten eerste hebben we de Wijkcreator
Zwerfafval gebruikt als een kans om een nieuwe manier van werken te introduceren.
Deze manier van werken kunnen we straks ook benutten voor andere projecten.
Daarnaast hebben we met de Wijkcreator bereikt dat onze partners in de stad nu een
actieve bijdrage leveren
aan de
gedragsverandering ten
aanzien van het
vóórkomen van
zwerfafval. Het
instrument heeft ons
handvatten geboden om
onze partners in de stad
op een nieuwe manier te
verbinden, waarbij
participatie en
bewustwording een grote
rol spelen. Zelf hebben
we als gemeente de
regierol opgepakt en
De vitale coalitie in Deventer geeft het goede voorbeeld
hebben we de
verantwoordelijkheid genomen om partijen zo veel mogelijk te stimuleren en erbij te
betrekken.
In Deventer heeft de Wijkcreator Zwerfafval inmiddels geleid tot de feestelijke
ondertekening van het Intentieakkoord Zwerfafval in Wijk 4. Dertien partners, waaronder
de gemeente Deventer, Cambio, het stadsreinigings- en afvalbedrijf, diverse scholen en
twee winkelcentra, hebben zich verbonden rondom thema’s zwerfafval rondom scholen
(snoeproutes), zwerfafval in en rond winkelcentra en illegale dump van afval.
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In Wassenaar is de Wijkcreator niet toegepast op een wijk, maar op het strand van
Wassenaarse Slag. Met behulp van de Wijkcreator is een start gemaakt met de opzet van
een structurele samenwerking tussen de gemeente, paviljoenhouders, handhavers
(politie) en gebruikers van het het strand. Hiermee zijn we, dankzij de Wijkcreator,
inmiddels een heel eind op weg.
In Zaanstad zocht men naar een planmatige en gezamenlijke aanpak van het zwerfafval
in de wijk Kogerveld. Met de Wijkcreator is de draagkracht voor de aanpak van zwerfafval
bij bewoners, organisaties, instanties en bedrijven vergroot en hebben we ervaring
opgedaan met wijkgerichte participatie. Op dit moment leggen we de laatste hand aan
het intentieakkoord.
Wij hopen met de uitvoering van de pilots in onze gemeenten een bijdrage te hebben
geleverd aan de verdere ontwikkeling van het instrument en zijn benieuwd naar de
(toekomstige) ervaringen van andere gemeenten. Ons heeft het in ieder geval verder
geholpen in de aanpak van zwerfafval en we hopen dat dat voor u ook het geval zal zijn!
1 april 2010
Gemeente Deventer

Gemeente Wassenaar

Gemeente Zaanstad

Paul Woudwijk
Senior adviseur
Afdeling EC/ROB

Marcel Solleveld
Beheerder afvalstoffen
Ingenieursbureau

Ben Haisma
Senior adviseur Ruimtelijk Beheer
Afdeling beleid en ondersteuning
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Managementsamenvatting
Zwerfafval op de agenda
Zwerfafval staat op de tweede plaats in de top tien van ergernissen van burgers en is
daarom een groot probleem. Het schoonmaken en schoon houden van gebieden is een
basisvoorwaarde om wijken veiliger en leefbaarder te maken, om investeringspotentieel
aan te trekken en om vertrouwen in een positieve toekomst op te bouwen. Het
aanpakken van zwerfafval staat daarom in veel gemeenten hoog op de agenda. Maar de
gemeente hoeft het niet alleen te doen. Juist in deze tijden van bezuinigingen is het
belangrijk om als gemeente de regierol op te pakken en de kracht van partners te
benutten.
Ben Haisma (gemeente Zaanstad):

De Wijkcreator Zwerfafval: een nieuwe manier
In Zaanstad zijn we aan de slag
van werken
gegaan met de Wijkcreator Zwerfafval,
De Wijkcreator Zwerfafval is een nieuwe manier
omdat we zochten naar een
van omgaan met zwerfafval in wijken. Met de
planmatige en gezamenlijke aanpak
Wijkcreator Zwerfafval kunnen gemeenten een
van het zwerfafval in een wijk. We
specifieke aanpak voor een wijk ontwikkelen,
wilden de draagkracht voor de aanpak
waarmee precies die problemen worden
van zwerfafval bij bewoners,
aangepakt waar de mensen in de wijk het meeste
organisaties, instanties en bedrijven
last van hebben. Het nieuwe zit met name ook in
vergroten en ervaring opdoen met
het vroegtijdig en intensief betrekken van allerlei
wijkgerichte participatie.
partijen uit de wijk, zoals scholen, verenigingen,
bewoners en winkeliers. Niet om te vertellen wat de gemeente allemaal niet goed doet in
een wijk, maar juist om samen aan oplossingen te werken, waarbij de partners
uitgedaagd worden om mee te investeren in de wijk. Afspraken met partijen worden met
de Wijkcreator goed vastgelegd. Gedurende het traject worden de afspraken en
contacten tussen partijen steeds minder vrijblijvend. Hier hoort een onderhandeling bij:
als een school zorgt voor opruimacties, dan organiseren de winkeliers een evenement
voor scholieren met zwerfafval in de hoofdrol en zet de gemeente extra prullenbakken
neer. Uiteindelijk is het doel dat door de Wijkcreator een sneeuwbaleffect in de wijk op
gang komt: doordat in de tijd steeds meer partijen mee gaan doen in de strijd tegen
zwerfafval worden anderen enthousiast van de geboekte resultaten en gestimuleerd zich
ook in te zetten.
Uitgangspunten van de Wijkcreator:
•

Wijkniveau: gericht op de specifieke kenmerken van de wijk, het ‘DNA’

•

Gelijkwaardige samenwerking, meerdere partijen

•

Ieder heeft profijt, zakelijke insteek: voor wat hoort wat

•

Per stap minder vrijblijvend en zakelijker: resultaatverplichting
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Het instrument helpt de gemeente in haar regierol
De gemeente heeft in de Wijkcreator Zwerfafval een belangrijke rol. Zij is de trekker en
regisseur van het proces en zal, in het begin, het meeste werk moeten verrichten. Om
gemeenten te helpen deze rol te vervullen is dit instrument geschreven. Het instrument
bestaat uit een Procesnotitie waarin alle stappen worden omschreven, aangevuld met
praktische tips, en een Werkdocument, waarin u hulpdocumenten en onderleggers vindt
voor het opstellen van de diverse (tussen)producten.
De aanpak in het kort
Het idee achter de Wijkcreator is eigenlijk heel simpel: de gemeente doorloopt, samen
met partners, in 4 tot 6 maanden 4 fasen om uiteindelijk tot een intentieakkoord te komen,
waarmee de uitvoering van de nieuwe zwerfafvalaanpak voortvarend van start kan gaan.
• Fase 0: het project start op en gemeentelijke projectleider zorgt dat er intern een
aantal zaken geregeld worden, zodat het project van start kan.
• Fase 1: het DNA van de wijk wordt bepaald, waardoor duidelijk wordt wat de
belangrijkste problemen en mogelijke kansen zijn.
• Fase 2: samen met de partners worden oplossingen bedacht en deze worden op een
zakelijke manier vastgelegd in businesscases.
• Fase 3: in de laatste fase sluit de gemeente met de partners een
intentieovereenkomst, waarmee de aanpak (feestelijk!) bezegeld wordt.
Hoe deze fasen precies worden doorlopen, zal per gemeente, per wijk en zelfs per
persoon verschillend zijn. Misschien kunnen de voorgestelde werksessies vervangen
worden door 1-op-1 gesprekken met partners, is er behoefte aan een meer uitgebreide of
beknoptere analyse of misschien wil een gemeente wat extra’s toevoegen, zoals
vaststelling van een product door het college. Zolang hierbij de manier van samenwerken
met de partners, zoals de Wijkcreator deze beschrijft, niet in gevaar komt, is dit allemaal
mogelijk.
Extra inzet betaalt zich terug
Toch is de Wijkcreator geen simpele oplossing voor een moeilijk probleem. Het is een
nieuwe manier van werken, dus dat vraagt inzet. Met name als in een gemeente
projectmatig werken nog niet zo normaal is, zal het werken met het instrument in eerste
instantie extra tijd kosten. Niet alleen de projectleider moet eraan wennen, maar ook
andere betrokken medewerkers en daarbij ook nog eens de externe partners, waarvan
veel meer wordt verwacht dan normaal. Het voordeel is dat de Wijkcreator, eenmaal
doorlopen, veel effectiviteit van (samen)werken oplevert: de methode kan gemakkelijk
opnieuw worden toegepast in een andere wijk of zelfs op een ander thema dan
zwerfafval.

5

1.

Inleiding
De Wijkcreator Zwerfafval is een instrument voor gemeentes om zwerfafvalproblematiek
met externe partners op wijkniveau aan te pakken. Het instrument biedt handvatten om
deze aanpak op een effectieve manier uit te voeren. In dit document, de procesnotitie,
staat de werkwijze omschreven en worden praktische tips gegeven. Het bijbehorende
document, het werkdocument, bevat tekstsuggesties en -onderleggers voor de
verschillende producten die horen bij uitvoering van de Wijkcreator Zwerfafval.

1.1

ZWERFAFVAL OP WIJK- OF BUURTNIVEAU AANPAKKEN
Zwerfafval wordt door mensen ervaren als een groot probleem voor de leefbaarheid in
hun woonomgeving. Er zijn in een wijk veel partijen die last hebben van zwerfafval. Te
denken valt aan bewoners, mensen die er werken, middenstanders, (school)kinderen, de
gemeente en passanten. Vaak is ook het
schoonmaken en het schoon houden van de wijk
Ben Haisma (gemeente Zaanstad):
een basisvoorwaarde om de wijk veiliger en
In Zaanstad zijn we aan de slag
leefbaarder te maken, om investeringspotentieel
gegaan met de Wijkcreator Zwerfafval,
aan te trekken en om vertrouwen in een positieve
omdat we zochten naar een
toekomst op te bouwen. Het aanpakken van
planmatige en gezamenlijke aanpak
zwerfafval staat daarom in veel gemeenten hoog
van het zwerfafval in een wijk. We
op de agenda. Maar de gemeente hoeft het niet
wilden de draagkracht voor de aanpak
alleen te doen. Juist in deze tijden van
van zwerfafval bij bewoners,
bezuinigingen is het belangrijk om als gemeente
organisaties, instanties en bedrijven
de regierol op te pakken en de kracht van
vergroten en ervaring opdoen met
partners te benutten.
wijkgerichte participatie.
Het is belangrijk zwerfafval op wijk- en buurtniveau aan te pakken. De reden hiervoor ligt
in de sociale binding die de mensen op het schaalniveau van wijken en buurten nog wel
hebben, maar op stadsdeel- en stedelijk niveau meestal niet meer. Mensen organiseren
zichzelf op wijkniveau, voelen zich verbonden met een wijk en het dagelijkse leven vindt
ook grotendeels op wijkniveau plaats. Wijken zijn dan ook de ideale plekken voor
empowerment – het actief participeren – van burgers. Empowerment van burgers is
belangrijk, ook in de aanpak van zwerfafval. Om tot een effectieve aanpak van zwerfafval
in de wijken te komen is het noodzakelijk dat de bewoners en gebruikers van de wijk
achter de aanpak staan. Er is vaak gedragsverandering nodig. Dat wordt alleen bereikt
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wanneer er een gezamenlijke ambitie is en gezocht wordt naar slimme
samenwerkingsverbanden: vitale coalities voor de aanpak van zwerfafval.
1.2

WIJKCREATOR ZWERFAFVAL: VOOR WIE BEDOELD?
De Wijkcreator Zwerfafval is een instrument bedoeld voor iedere gemeente die een
wijkgerichte, krachtige en integrale aanpak, dat wil zeggen een aanpak met brede
dwarsverbanden en partijen, wil opzetten. Deze notitie biedt handvatten hiervoor en gaat
in op wat er moet gebeuren en waarom, maar ook op het ‘hoe’. De handleiding is
bruikbaar voor degene binnen de gemeente die daadwerkelijk op de werkvloer aan de
slag gaat met zwerfafval, bijvoorbeeld een (beleids)medewerker wijken, openbare ruimte
of beheer.
Profiel van gebruiker Wijkcreator Zwerfafval
Het verdient aanbeveling als de medewerker die aan de slag gaat met het instrument zich herkent in het
volgende profiel:
•

proactief en doorzettingsvermogen

•

communicatief vaardig

•

goede schriftelijke vaardigheden

•

goede organisatorische vaardigheden

•

gevoel voor bestuurlijke context

•

ervaring met projectmatig werken

Niet al deze vaardigheden hoeven terug te komen in 1 persoon. Er kan ook rekening mee gehouden
worden bij het evenwichtig samenstellen van een interne projectgroep.

1.3

INSTRUMENT WIJKCREATOR
De Wijkcreator is een instrument voor zowel wijkontwikkeling als voor specifieke thema’s
– zoals zwerfafval – daarbinnen. De Wijkcreator biedt gemeenten handvatten om de
partners in de wijk effectief te betrekken door een
Coos Hoekstra (gemeente Zaanstad):
aanpak te ontwikkelen die aansluit op de
In eerste instantie was ik bang dat het
identiteit van de wijk: het DNA. Elke wijk heeft
project een herhaling van zetten was,
zijn eigen DNA; het instrument moet dan ook zijn
maar ik heb er toch vertrouwen in
toegespitst op de analyse van de specifieke
gekregen, omdat het veel meer gericht
kenmerken (problemen en kansen) van de wijk
is op het netwerk.
en de specifieke belangen die partijen bij een
leefbare en veilige wijk hebben. Dit vormt de
basis van een gezamenlijke ambitie en het creëren van een doorbraak. Op basis van de
identiteit van de wijk en haar partijen leidt de Wijkcreator tot een gezamenlijke aanpak
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door partijen op basis van niet-vrijblijvende afspraken voor een langere periode met
vooraf afgesproken resultaten.
De Wijkcreator bestaat uit een (opstart)fase 0 en daarna uit 3 uitvoeringsfasen met 3
tussenproducten (welke nader worden toegelicht in de volgende hoofdstukken).
De fasen van de Wijkcreator Zwerfafval
Fase 0:
Opstartfase

Interne organisatie
Bestuurlijk draagvlak

Fase 1:
Doorbraakplan

Identiteit
Doelen
Doorbraken
Vitale
coalities

Fase 2:
Businesscases

Ambities
Belangen
Intekenen
per partij

Fase 3:
Intentieovereenkomst

Operationele
afspraken
Geld en
maatregelen

Doorbraken

Quick
Wins
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Deze gefaseerde werkwijze leidt tot een stevige en gedegen aanpak. Omdat de analyse
– het DNA – leidt tot verschillende inzichten per wijk, is het mogelijk dat bepaalde
standaardstappen niet van toepassing zijn in een wijk of gemeente en dat deze kunnen
worden overgeslagen. Het toepassen van de Wijkcreator vraagt dus om maatwerk.
1.4

LEESWIJZER
In deze notitie leest u hoe u de benodigde fasen van de Wijkcreator kunt doorlopen
(procesbegeleiding). In het werkdocument, dat als bijlage van deze procesnotitie is
opgenomen, vindt u inhoudelijke ondersteuning bij het volgen van de stappen.
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2.

Opstartfase (fase 0)
Op het moment dat een gemeente besluit aan de slag te gaan met de Wijkcreator is het
goed eerst een aantal voorbereidende zaken te regelen, voordat gestart wordt met het
doorlopen van de fasen 1 tot en met 3 van het instrument. Zo kan er vanuit een goede
basis gestart worden met de uitvoering. De doorlooptijd van de totale opstartfase is twee
weken.
2.1

INSTELLEN GEMEENTELIJKE WERKGROEP
De uitvoering van het instrument is niet iets wat een medewerker er ‘even bij kan doen’.
Een aantal uit te voeren stappen kost tijd. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van
interviews, de organisatie van bijeenkomsten en het schrijven van verschillende
documenten. Het verdient aanbeveling
Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
de werkzaamheden te verdelen en
Vanaf het begin heb ik gezorgd dat ik er niet alleen
hiertoe een gemeentelijke werkgroep
voor stond. Meteen in de analysefase heb ik gebruik
van enkele personen op te richten.
gemaakt van de structuur die we al hadden met de
Naast verdelen van de taken heeft een
Deventer Schoon Familie en heb ik Cambio, ons
werkgroep als groot voordeel dat er
buurtbeheerbedrijf, gevraagd om mee te schrijven
meerdere vaardigheden en
aan het doorbraakplan. Ook heb ik direct de
kennisvelden vertegenwoordigd zijn,
wijkenbeheerder en de afdeling Kennis en
wat bijzonder handig is als je afspraken
Verkenning bij het project betrokken. Later heb ik
gaat maken met partijen in de wijk.
ook nog extra hulp ingeroepen, onder andere van
Binnen deze werkgroep vindt ook
onze communicatieafdeling.
feedback plaats en wordt de planning
opgesteld. In de werkgroep zouden
bijvoorbeeld, naast de projectleider, kunnen plaatsnemen: een wijkmanager, een
toezichthouder, een beleidsondersteuner, iemand van het afvalbedrijf, een medewerker
onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening of economische zaken.

2.2

KICK-OFF GESPREK WERKGROEP
Om de Wijkcreator een officiële start te geven, kan een kick-off gesprek georganiseerd
worden met de potentiële leden van de werkgroep. Het doel van het kick-off gesprek is
om draagvlak te creëren voor de Wijkcreator Zwerfafval, organisatorische afspraken te
maken (‘wie doet wat’) en de planning te bespreken.

10

De genodigden kunnen van tevoren worden geïnformeerd over de Wijkcreator door
toezending van het instrument, een conceptplanning en mogelijk al beschikbare
informatie over de gemeentelijke (zwerf)afvalproblematiek.

Voorbeeldagenda kick-off gesprek

•
•
•
•
•
•
•
•
2.3

welkom en voorstelronde
waarom met zwerfafval aan de slag
uitleg Wijkcreator Zwerfafval
rol van de werkgroep
eerste ideeën over de Wijkcreator in onze gemeente
organisatie
planning
vervolgafspraken

BESTUURLIJK DRAAGVLAK
Het is belangrijk om bij de uitvoering van de Wijkcreator Zwerfafval vanaf het begin te
zorgen voor bestuurlijke dekking. De bestuurder kan dan op een later moment (indien
nodig) ingezet worden bij het oplossen
Ben Haisma (gemeente Zaanstad):
van eventuele knelpunten en
Ik heb de Wijkcreator ingebracht in het stafoverleg
daarnaast zal het formeren van een
en onze bestuurlijke portefeuillehouder openbare
werkgroep makkelijker gaan als er
ruimte was vanaf het begin geïnteresseerd en
bestuurlijke aandacht is voor de
enthousiast. De Wijkcreator Zwerfafval paste goed
Wijkcreator Zwerfafval. Als laatste is
binnen het Participatiespoor van ons Beleidsplan
het belangrijk om te zorgen voor
zwerfafvalverwijdering. In de aanbiedingsnota van
bestuurlijke dekking, omdat er vanaf de
het Beleidsplan hebben we daarom meteen
eerste fase externe partners
geanticipeerd op de Wijkcreator.
betrokken zijn bij de Wijkcreator en de
aanpak echt samen met hen ontwikkeld wordt. Als bij de uitvoering blijkt dat bestuurlijke
dekking ontbreekt, kunnen relaties met externe partners onder druk komen te staan.
Bestuurlijk draagvlak kan op verschillende manieren worden georganiseerd. In het
werkdocument is een tekst opgenomen (voorbeeldnotitie bestuurder) die geschikt is
om een bestuurder te informeren over de Wijkcreator Zwerfafval. Het beste is natuurlijk
om hierover een persoonlijk gesprek met de wethouder te organiseren of het onderwerp
bij een lopend overleg te agenderen. Verken daarbij ook wat de wethouder graag
opgelost wil zien. In een later stadium is het goed om te overwegen het intentieakkoord
door het college te laten vaststellen. Voordeel hiervan is dat de aanpak breed gedragen
wordt, meer gewicht krijgt en hierdoor vaak ook extra publiciteit genereert.
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2.4

PLANNING OPSTELLEN
Het opstellen van een goede
Ben Haisma (gemeente Zaanstad):
planning voor uitvoering van het
Het is echt belangrijk om de vaart erin te houden.
instrument is belangrijk. Een goede
Helemaal als er tussentijds nog wisselingen van de
planning moet aan de ene kant
wacht zijn, kan het enthousiasme bij partners anders
realistisch zijn en voldoende tijd
afnemen.
inruimen voor de werkzaamheden,
maar aan de andere kant ook
zorgen voor voldoende druk op de voortgang. Dat laatste is ook van belang om het
enthousiasme en draagvlak bij de betrokken partners vast te houden. In het
werkdocument is een voorbeeldplanning opgenomen die uitgaat van het voortvarend
doorlopen van alle stappen.
Voor gemeenten die voor het eerst
Marcel Solleveld (gemeente Wassenaar):
op deze manier gaan werken, kan
Het was goed geweest als we iets meer aandacht
deze planning mogelijk te ambitieus
hadden besteed aan het organiseren van commitment
zijn. Om voldoende voortgang te
voor de planning. Eigenlijk wist ik van tevoren al dat het
houden, verdient het aanbeveling de
te ambitieus was, omdat de paviljoenhouders zomers
stappen met niet meer dan 1,5 keer
druk met andere dingen zijn en wijzelf binnen de
de voorgestelde doorlooptijd te
gemeente juist te maken hebben met een
verlengen.
vakantieperiode.

Tips om vertraging te voorkomen:

•

Zorg voor voldoende interne capaciteit en ondersteuning; indien deze capaciteit niet doorlopend
voorhanden is, zorg dan in ieder geval voor incidentele ondersteuning om pieken op te vangen.

•
•

Begin bij voorkeur niet alleen, investeer tijd in een werkgroep(je), dat levert uiteindelijk tijd op.
Mocht het niet direct lukken om een geschikte interne werkgroep te formeren, begin dan met een
kleinere werkgroep en laat anderen aansluiten na de eerste fase. In deze fase kun je vaak duidelijk
laten zien wat hun belang is, omdat je dan de problemen goed op een rij hebt.

•

Bespreek de planning niet alleen in de interne werkgroep, maar ook met een leidinggevende of
wethouder of, nog beter, laat de planning (of einddatum) door hen vaststellen.

•

Stel de planning niet alleen op, maar gebruik hem ook tijdens het proces. Communiceer minimaal
tweewekelijks met de interne werkgroep over de voortgang. Communiceer bij belangrijke
wijzigingen ook met een leidinggevende, een eventuele regiegroep (zie verder fase businesscases)
en/of wethouder.

•

Leg in een zo vroeg mogelijk stadium een datum vast voor een feestelijke bijeenkomst ten behoeve
van de ondertekening van het intentieovereenkomst (zie fase 3 Wijkcreator).
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3.

Doorbraakplan met identiteit (fase 1)
Een doorbraakplan is de resultante van een analyse van de wijk – sterke en zwakke
punten, kansen voor oplossingen – gericht op zwerfafvalproblematiek. Het opstellen van
een doorbraakplan start met een analyse van de identiteit van de gehele wijk (DNA) en
het zwerfafvalprobleem: wat zijn de specifieke problemen en kansen van de wijk? Wat
gaan we in een periode van 1 tot 3 jaar bereiken? Het opstellen van een doorbraakplan
met identiteit is geen ‘topdown’ onderzoek. Vanaf het begin worden sleutelfiguren uit de
wijk betrokken en wordt samen toegewerkt naar een plan met doorbraken. De totale
doorlooptijd van deze fase om te komen tot een doorbraakplan is circa 6 weken.
3.1

OPSTELLEN DOORBRAAKPLAN
In deze fase doorloopt u de volgende stappen:
1. Uitvoeren van een wijkbrede analyse (identiteit);
2. Uitvoeren van een probleemanalyse specifiek gericht op zwerfafval (doelen);
3. Benoemen van de daaruit voortvloeiende doorbraken en relevante partijen
(doorbraken en vitale coalities).
Het eindresultaat van deze fase is een rapportage: doorbraakplan met identiteit.
In onderstaand figuur zijn de stappen schematisch weergegeven:

Identiteit
Doelen
Doorbraken
Vitale
coalities
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Het werkdocument (‘doorbraakplan Zwerfafval Wijk X’) biedt veel inhoudelijke
suggesties in de vorm van opsommingen en geeft voorbeelden van uitgewerkte
passages. De lijst met onderwerpen is niet uitputtend, want elke wijk is uniek met
specifieke onderwerpen die de identiteit bepalen. Juist deze zoektocht naar het unieke
karakter van de wijk is belangrijk in de analysefase. Het opstellen van een doorbraakplan
is daarom altijd maatwerk. In onderstaande paragrafen gaan we in op het doorlopen van
deze stappen.
Belangrijke vragen die in het doorbraakplan moeten worden beantwoord, zijn:
•
Wat zijn specifieke problemen en kansen?
•
Wat willen de partijen in de wijk en
Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
wat is hun belang bij het oplossen
In Wijk 4 zitten veel scholen en twee grote
van het zwerfafvalprobleem?
winkelcentra. Scholieren en winkelend publiek
•
Waar liggen de doorbraken in de
veroorzaken veel zwerfafval op deze plekken en bij
aanpak? Dat wil zeggen, welke
de scholen ook op de routes er naar toe. We
maatregelen zijn het meest urgent
wisten al snel dat dit de belangrijkste
en zorgen voor een
aanknopingspunten waren voor onze aanpak.
sneeuwbaleffect?
•
Wat zouden vitale coalities (de partners) kunnen zijn in de aanpak: welke partners
zouden als koplopers (trekkers) de schouders onder het probleem kunnen zetten?
Organisatie
Trekker van deze fase is de gemeente. De gemeente voert een analyse uit en stelt het
doorbraakplan op. In een vroegtijdig
stadium worden belangrijke sleutelfiguren
Marcel Solleveld (gemeente Wassenaar):
uit de wijk betrokken bij de analyse om
De deskresearch konden we snel doen, omdat er
gezamenlijk gevoel te krijgen voor het
binnen de gemeente al veel kennis en ervaring
DNA van de wijk. Het is belangrijk te
aanwezig was. Wel was het goed om interviews te
realiseren dat deze fase voornamelijk uit
houden om ieders mening en wensen te weten te
onderzoek bestaat. Het onderzoek kan
komen. Ook werd zo snel duidelijk waar de
deskresearch, dan wel interviews met de
prioriteiten lagen. Een tip bij de interviews is om
belangrijkste partijen en instellingen uit de
partijen ook te vragen naar hun eigen planning.
wijk inhouden.

Interviewhandleiding
Het afnemen van interviews is mogelijk geen dagelijks werk voor degenen die aan de slag gaan met de
Wijkcreator. Voor het organiseren en afnemen van de benodigde interviews is daarom in het
werkdocument bij fase 1 een handleiding interviews met gesprekslijn en praktische tips opgenomen.
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3.2

STAP 1 - WIJKBREDE ANALYSE: IDENTITEIT
Het is essentieel om vanuit een wijkbrede analyse te starten. Ook informatie over
indicatoren, die op het eerste gezicht niets met zwerfafval te maken hebben, wordt in
deze analyse verzameld. Partijen in de wijk bezien zwerfafval namelijk vaak vanuit een
breed kader en willen bijvoorbeeld
Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
ook graffiti, hondenpoep, achterstallig
In eerste instantie hebben we een vrij globale
onderhoud of vernielingen bij de
analyse gedaan. Dat kon ook niet anders, omdat
aanpak betrekken. Deze onderwerpen
Wijk 4 vrij groot is. Op specifieke punten, waar het
kunnen later mogelijk het ‘wisselgeld’
nodig was of waar de interviews er aanleiding toe
gaan vormen om ook met zwerfafval
gaven, zijn we serieus de diepte ingegaan.
aan de slag te gaan. Ook kunnen de
oorzaken van zwerfafval dieper
liggen dan in eerste instantie gedacht. Inzicht in de combinatie van statistische gegevens
en de specifieke kenmerken van een wijk zijn noodzakelijk om later doorbraken te
kunnen benoemen. Om in een latere fase geen kansen en oplossingsrichtingen te
missen, moet goed duidelijk worden in welke bredere specifieke context het
zwerfafvalprobleem speelt.
Wat te doen
Aan de hand van het werkdocument (‘doorbraakplan’) neemt u stap voor stap door op
welke onderwerpen u informatie kunt verzamelen. Zoals gezegd is het verzamelen van
de wijkbrede gegevens voornamelijk een onderzoeksfase met de belangrijkste
sleutelfiguren uit de wijk. Op basis
Ben Haisma (gemeente Zaanstad):
van deskresearch (bijvoorbeeld
Het bleek erg goed te werken om de interviews niet
gemeentelijke websites, publicaties,
al te voorbereid in te gaan, zo stond ik open voor
Centraal Bureau voor de Statistiek) en
suggesties. Uit de interviews ontstond eigenlijk
interviews met belangrijkste partijen
vanzelf een actielijst van aandachtspunten waar de
(bijvoorbeeld afvaldienst,
verschillende organisaties tegenaan liepen. Ik vond
ondernemers, bewoners, scholen en
het opvallend dat eigenlijk iedereen heel enthousiast
andere instellingen in de wijk) is het
reageerde op mijn vraag om een interview te
mogelijk de wijkbrede analyse in te
houden.
vullen.
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Het gaat in de analyse niet alleen om statistische- of interviewgegevens. Juist ook de
bestaande coalities in de wijk, de lopende initiatieven en de krachten in de wijk worden in
kaart gebracht.
Resultaat: uitgewerkte analyse.
Efficiënt werken in de analysefase
Zoals duidelijk zal zijn kost het gedegen uitvoeren van deze fase tijd. Hieronder enkele tips om zo
efficiënt mogelijk te werken:
•

Het is goed mogelijk dat er binnen de gemeente al een beleids- of onderzoeksdocument
voorhanden is, dat als basis kan dienen voor de analyse van de identiteit. Maak hier gebruik van.

•

Gebruik het werkdocument, maar blijf kritisch kijken naar de relevantie van alle onderdelen voor de
specifieke wijk. Mogelijk zijn er paragrafen te combineren of vallen onderdelen weg. Het is geen
wetenschappelijke studie.

•

Reserveer een rustige ruimte en enkele tijdsblokken om daadwerkelijk te gaan schrijven. Zet zo
mogelijk iemand in die makkelijk schrijft.

•

Doe eerst een globale analyse en houd zo snel mogelijk interviews met sleutelfiguren. Ga dan pas
dieper in op de onderwerpen en gebieden die uit de interviews met sleutelfiguren naar voren komen.

•

Tip: de meeste projectleiders hebben meer dan genoeg kennis om de interviews te houden voordat
er deskresearch is gedaan. Schroom dus niet om gelijk met interviews te starten. Bovendien leert de
ervaring dat uw gesprekspartner het als prettig ervaart als u vooral vraagt wat hij of zij belangrijk
vindt in de aanpak van zwerfafval, voordat er een analyse of plan op tafel ligt.

3.3

STAP 2 - PROBLEEMANALYSE ZWERFAFVAL: 5 DOORBRAAKDOELEN
Na de wijkbrede analyse volgt een specifieke analyse gericht op zwerfafval. In deze fase
wordt dieper ingegaan op de zwerfafvalproblematiek en een koppeling gemaakt met de
onderzoeksgegevens uit de wijkbrede analyse. De onderzoeksgegevens worden als het
ware ‘getrechterd’ van breed naar smal. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld waarmee een
top 5 van grootste problemen of clusters
Ben Haisma (Zaanstad):
van problemen kunnen worden benoemd
Als doorbraakdoelen had ik in eerste instantie
(het getal 5 is indicatief: elke wijk is
geformuleerd: de aanpak van zwerfafval in het
anders, de range ligt mogelijk tussen een
winkelcentrum, de aanpak van zwerfafval bij
top 2 en een top 5).
afvalinzamelingsplaatsen, de aanpak van zwerfafval
De top 5 van grootste problemen wordt
in het groen, de aanpak van zwerfafval op het
omgezet van probleem naar
bedrijventerrein. Uiteindelijk zijn de laatste twee
doorbraakdoel. Het gaat in deze stap niet
afgevallen omdat hiervoor geen goede, enthousiaste
om het benoemen van maatregelen of
partijen te vinden waren om met de gemeente
concrete acties, maar om het ombuigen
samen aan de slag te gaan. Misschien dat we hier
van probleemsituaties naar kansen voor
over een tijdje alsnog mee verder kunnen.
de wijk.
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Wat te doen
Aan de hand van het hoofdstuk ‘probleemanalyse’ uit het werkdocument doorloopt u
de probleemanalyse. Het zoeken naar achterliggende oorzaken en het leggen van een
relatie tussen de wijkbrede analyse is essentieel. Het trechteren van informatie vraagt om
een kritische blik; het is namelijk de bedoeling om vanuit veel informatie een top 5 van
problemen te selecteren. De doorbraakdoelen kunt u vervolgens opstellen in
samenwerking met de interne werkgroep. Deze doorbraakdoelen volgen uit de
probleemanalyse en het verdient aanbeveling deze zo helder, actief en meetbaar
mogelijk te formuleren.
Resultaat: uitgewerkte probleemanalyse zwerfafval, een top 5 meest urgente problemen
en 5 doorbraakdoelen.
3.4

STAP 3 - DOORBRAKEN EN VITALE COALITIES
In deze stap wordt de informatie uit de eerdere deelstappen aan elkaar verbonden. De
geformuleerde doorbraakdoelen leiden tot doorbraken en vitale coalities per wijk.
Definities van doorbraken en vitale coalities
•

Doorbraak: een maatregel(pakket) gekoppeld aan een vitale coalitie die vaak neerslaat op een
specifieke locatie. Een doorbraak is uitgewerkt in concrete, selectieve, meetbare resultaten.

•

Vitale coalities: de partijen die samen de doorbraken kunnen oppakken en realiseren.

Wat te doen
Aan de hand van het hoofdstuk ‘doorbraken en vitale coalities’ van het
werkdocument, kan worden benoemd wat de meest urgente aspecten zijn van het
probleem en tevens op welke doorbraakdoelen een doorbraak kan worden gerealiseerd.
In de wijkbrede analyse zijn tevens de partijen benoemd die in de wijk actief zijn of met
zwerfafval te maken hebben. De laatste slag betreft het koppelen van de benoemde
partijen aan de doorbraakdossiers, die nodig zijn om de doorbraken te realiseren.
Resultaat: 5 doorbraken met concrete
– selectieve – meetbare resultaten en
relevante partijen (de vitale coalities).

Marcel Solleveld (gemeente Wassenaar):
Voor de paviljoenhouders in Wassenaar leefde het
probleem zwerfafval niet heel erg, wel wilden ze heel

3.5

AFRONDEN DOORBRAAKPLAN

graag dat er door de gemeente iets aan de toegang
tot het strand werd gedaan. Door het vernieuwen van

Het doorlopen van de drie stappen
leidt uiteindelijk tot losse onderdelen
van het doorbraakplan, die zullen

de toegang te verbinden aan de aanpak van
zwerfafval waren ze opeens veel meer
geïnteresseerd.
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moeten worden verbonden tot één document. De in het werkdocument opgenomen
suggesties voor hoofdstuk 1 (inleiding) en hoofdstuk 5 (vervolg) bieden, samen met de
inhoudelijke hoofdstukken 2, 3 en 4, houvast om van de losse onderdelen een complete
rapportage te maken.

Voorbeelden van doorbraken:
•

Het verminderen van zwerfafval in een winkelcentrum door reinigingsactiviteiten beter af te
stemmen en afspraken te maken met de winkeliers

•

Het verminderen van zwerfafval op ‘snoeproutes’ (routes waar scholieren verpakkingsmateriaal
achterlaten) door samen met scholen een gedragsverandering teweeg te brengen

•

Het verminderen van zwerfafval en grof vuil rondom de aanbiedingsplaatsen voor afval door
bewoners zich hier verantwoordelijk voor te laten voelen en de aanbiedingsplaatsen beter in te
richten

Wat te doen
Het afronden van het doorbraakplan tot een definitief document. Het intern opleveren en
vaststellen van dit document is niet voldoende. Om succesvol te starten met de volgende
fase van de Wijkcreator, is extern draagvlak voor het doorbraakplan bij externe
sleutelfiguren essentieel. De relevante onderdelen kunnen bijvoorbeeld extern worden
rondgestuurd en/of besproken, waarna u
Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
de definitieve versie verspreidt. Het is
We hebben het doorbraakplan in eerste instantie
overigens goed mogelijk om te werken
gepresenteerd in het Wijkteam. Hierin zijn
met een interne versie van het
bewoners, wijkraadsleden en organisaties uit de
doorbraakplan en een externe kortere
wijk vertegenwoordigd. Voor het creëren van
versie of samenvatting.
draagvlak was dit erg belangrijk. Het Wijkteam was

Resultaat: een doorbraakplan met
intern en extern draagvlak.

en is enthousiast en wil graag op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen in de komende jaren.
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4.

Businesscases (fase 2)
De vorige fase is met name een onderzoeksfase geweest, uitgevoerd door de gemeente
in samenwerking met de belangrijkste sleutelfiguren uit de wijk. In deze stap
businesscases is het essentieel om vanuit de identiteit van de wijk en samen met de
partners de doorbraken uit te werken tot maatregelenpakketten. Een businesscase is
daarmee een kort inhoudelijk en zakelijk antwoord op de problematiek. Een businesscase
bestaat uit de onderdelen ambitie, resultaten, organisatie, financiën en planning per
doorbraakdossier (in totaal 2–4 A4). De doorlooptijd van deze fase is circa 2 maanden.

4.1

OPSTELLEN BUSINESSCASES
In deze fase doorloopt u de volgende stappen:
1. Bepalen welke businesscases moeten worden geschreven en het opstellen van
businesscases (ambities en belangen);
2. Afronden business cases (intekenen per partij).
Het eindresultaat van deze fase is een (aantal) businesscase per doorbraak.
In onderstaande figuur zijn de stappen schematisch weergegeven:

Ambities
Belangen
Intekenen per
partij

Bij het opstellen van businesscases staat samenwerking met partijen centraal. De
identiteit van de wijk (papieren versie) moet worden omgezet naar concrete acties en
samenwerkingsverbanden. De aanpak van zwerfafval krijgt met het opstellen van
businesscases een zakelijk karakter. Partijen werken niet vrijblijvend mee;
resultaatverplichting is onderdeel van de samenwerking. Het is niet de bedoeling dat
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partijen hierdoor afschrikken om mee te doen. Waar het om gaat is dat partijen erop
kunnen rekenen dat de vitale coalitie zich 100% inzet voor het resultaat.
Het uitgangspunt van deze stap is dat businesscases worden opgesteld, omdat partijen
er een belang bij hebben. De partijen werken mee aan de aanpak, omdat ze er zelf profijt
van hebben. Bijvoorbeeld: winkeliers willen bijdragen aan de businesscase, omdat ze
weten dat een schone straat bijdraagt aan de klandizie van hun winkels.
Optioneel: versnellen businesscases
Het is mogelijk de fase businesscases te versnellen. Na afronding van het doorbraakplan kan al duidelijk zijn
welke businesscases kunnen worden opgesteld en welke partijen deze taak op zich nemen. Er kan dan
meteen gestart worden met schrijven van de businesscases. Dit is goed mogelijk als steeds dezelfde
partners betrokken zijn.

Organisatie
In deze fase gaat het erom dat partijen zich
binden aan de doorbraken en een
gezamenlijke aanpak ontwikkelen. Dit is het
moment dat ook andere partijen dan de
gemeente intensief betrokken raken.

Paul Woudwijk (Deventer):
In Deventer lagen de koplopers voor de hand,
namelijk de gemeente, buurtbeheerbedrijf Cambio
en reinigings- en afvalbedrijf Circulus. Met deze
partijen zijn intensieve besprekingen op detailniveau
geweest. Andere partijen zaten er meer reactief in

Het is belangrijk om in deze fase aandacht
of sloten later aan. Voor hen zijn de brede sessies
te besteden aan het opzetten van een
georganiseerd en ook nog besprekingen op maat
duidelijke werk- en regiestructuur. De
gevoerd, zoals apart voor de scholen.
gemeente blijft in deze fase actief als
voorzittende partij en regievoerder van het totaalproces.
Men kan verder onderscheid gaan maken tussen de ‘koplopers’ (trekkers) van het traject,
waaronder de gemeente, en de overige betrokken partijen die de vitale coalities per
businesscase vormen. In de meeste gevallen willen en kunnen namelijk niet alle partijen
even intensief betrokken worden en is het proces beter hanteerbaar als er met een
kleinere groep gewerkt wordt.
Definities organisatie:

•
•
•
•

Regievoerder op totaalproces: gemeente
Koplopersgroep: gemeente en 1 tot 3 sterke en enthousiaste partners
Vitale coalitie: alle deelnemende partners
Regiegroep (optioneel): Om de partners zowel op werkvloerniveau als bestuurlijk niveau te betrekken
kan er onderscheid gemaakt worden tussen een regiegroep en werkgroep(en). De werkgroep(en),
bijvoorbeeld 1 per businesscase, leveren hierbij input aan de regiegroep. Het verdient aanbeveling dat
de projectleider Wijkcreator Zwerfafval zowel acteert in de werkgroep(en) als in de regiegroep. De
regiegroep kan ook bij de uitvoering van de intentieovereenkomst actief blijven om de afspraken aan te
jagen.
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4.2

STAP 1: AMBITIE, BELANGEN EN INZET
In de voorafgaande stap ‘doorbraakplan met
Ben Haisma (Zaanstad):
identiteit’ heeft de gemeente samen met de
Van tevoren wist ik niet zo goed wat ik kon
sleutelfiguren vanuit een wijkbrede analyse
verwachten van de pressure cooker, maar
concrete doorbraken benoemd voor een
het was goed voor het draagvlak om alle
bepaalde wijk. In deze fase is het tijd om
partijen bij elkaar te hebben en de
andere partijen te binden aan de aanpak van
problemen te bespreken. De sfeer was
zwerfafval. Een instrument dat gebruikt kan
enthousiast en informeel, maar na de eerste
worden om partijen bij een bepaalde
ronde bleek er een tweede ronde nodig om
doorbraak te betrekken is de zogenaamde
verder te concretiseren in businesscases.
‘pressure cooker’. In een sessie onder
begeleiding van een gespreksleider worden
op interactieve wijze de eerste uitgangspunten voor de businesscases opgesteld.
Tips voor het omgaan met verschillende soorten partners:
In de praktijk zullen de gemeenten verschil merken tussen de (on)mogelijkheden om verschillende
soorten partners te betrekken en hun inzet. Enkele voorbeelden:

•

Het zal relatief gemakkelijk zijn om afspraken te maken en deze vast te leggen met partijen als het
afvalbedrijf, een woningcorporatie of een welzijnsorganisatie. Dit zijn partijen waar gemeenten wel
vaker afspraken meemaken en die weten hoe ze met elkaar kunnen samenwerken.

•

Bewoners kunnen meestal alleen volwaardig betrokken worden als zij goed georganiseerd zijn in
bijvoorbeeld een bewonersvereniging. Als bewoners niet goed zijn georganiseerd valt het te
overwegen om ze alleen een toetsende rol te geven. Opvallend is vaak bij bewoners is dat zij
zwerfafval meestal niet als een afzonderlijk probleem zien, maar meer kijken naar de leefbaarheid
van een gebied in het algemeen.

•

Scholen zullen in veel gevallen een rol spelen in de Wijkcreator Zwerfafval. Houd er rekening mee
dat scholen hun lesprogramma en activiteiten vaak ver vooruit plannen, wat het maken van
afspraken voor de korte termijn bemoeilijkt. Daarnaast zijn (medewerkers van) scholen in
schoolvakanties vaak onbereikbaar en voor de overige tijd overdag druk bezet zijn. Het is dus
raadzaam om te zoeken naar de juiste contactpersoon die hiervoor tijd kan vrijmaken. Ook leert de
ervaring dat het goed is niet alleen af te stemmen met de verantwoordelijk medewerker, maar ook
met het bestuur of directeur. Dit om afspraken goed te waarborgen.

•

Herkent u dat: van die partijen die wel altijd precies weten wat er niet goed gaat en precies weten
wat een ander moet doen, zonder dat ze zelf echt iets lijken bij te willen dragen. Van die partijen
die veel energie vragen maar weinig inzet opleveren om gezamenlijk het probleem aan te pakken.
Het kan in zo’n geval raadzaam zijn om even wat minder energie in deze partner te steken. Ga
vooral verder met de partijen die wel bij willen dragen. Blijf die andere partij(en) wel informeren, de
kans is groot dat ze uiteindelijk alsnog aanhaken en bij gaan dragen als je echte vooruitgang boekt
(dus stop niet 80% van je tijd in 20% van de partners).

•

Vergeet tenslotte niet om interne partners binnen de gemeente te betrekken. Denk samen met
collega’s na over slimme oplossingen, efficiënte planning of slimme afstemming van acties.
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Wat te doen:
De gemeente organiseert een pressure cooker (een bijeenkomst van circa 3 uur met
gespreksleider). Tijdens de pressure cooker wordt bepaald welke businesscases worden
opgesteld om de doorbraken te realiseren, welke partijen en inzet hiervoor nodig zijn en
uit welke partijen de vitale coalities bestaan.
Aan de hand van het werkdocument (‘businesscase’) kunnen de businesscases in
kleinere werkgroepen (of in een werkgroep) met de koplopers of trekkers verder worden
uitgewerkt. Het werkdocument bevat een opzet van een businesscase, waarin de
diverse inhoudelijke onderdelen met voorbeelden gevuld zijn. Een businesscase bestaat
uit de onderdelen ambitie, resultaten, organisatie en vitale coalitie, financiering en
planning. Ook staat er in de businesscase wat de basisprincipes zijn waarbinnen partijen
samenwerken om het resultaat te behalen. Idealiter schrijft een werkgroep samen aan de
businesscases. In de praktijk zal de gemeente vaak een eerste voorzet moeten doen en
wordt de businesscase in enkele reactierondes klaargemaakt voor verdere verspreiding
onder de partners uit de vitale coalitie.
In een tweede pressure cookersessie
Ben Haisma (gemeente Zaanstad):
worden de resultaten van de
Het viel me op dat de gemeente toch wel erg als
werkgroep(en) teruggekoppeld aan
trekker moet optreden: partners kunnen niet zelf
alle partijen uit de vitale coalities.
een businesscase schrijven. Uiteindelijk viel de
Vergeet hierbij ook niet de partijen te
hoeveelheid schrijfwerk best mee. Met een uur hard
blijven informeren die hebben
werken kun je een concept klaar hebben dat je ter
aangegeven geïnteresseerd te zijn,
reactie kunt rondsturen.
maar niet aanwezig konden zijn bij
eerdere bijeenkomsten.
Resultaat: concept businesscases (zie voor een outline voor een businesscase: het
werkdocument) opgesteld n.a.v. de resultaten van een pressure cooker.
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Tips voor de organisatie van een pressure cooker:

•

Bepaal een datum waarvan bekend is dat de belangrijkste partners dan kunnen of geef, als dat niet
lukt, partijen de keuze uit meerdere momenten waarop ze aan de sessie kunnen deelnemen.

•

Verstuur minimaal 2 weken van tevoren een duidelijke uitnodiging geformuleerd in heldere taal met
het doel van de bijeenkomst. Vermijd hierbij ambtelijk taalgebruik en gebruik aansprekende
zinsneden als ‘afspraken maken’ en ‘samen de problemen oplossen’.

•

Een realistisch doel voor een eerste bijeenkomst is te komen tot een gezamenlijke agenda van
businesscases met per businesscases de ambitie en enkele beoogde resultaten op de korte en
lange termijn verwoord. Stuur het doorbraakplan mee.

•
•

Doe een nabelronde: dit vergroot de opkomst behoorlijk.
Zorg voor een interactief gedeelte: ga in kleine groepjes aan de slag met het vullen van de
businesscases.

•

Wees zelf niet te lang van stof over de problematiek in de wijk en het doorbraakplan. De
genodigden weten meestal al heel goed wat er aan de hand is en het is juist de bedoeling hen aan
het woord te laten.

•

Zorg bij voorkeur voor een onafhankelijk voorzitter. Dit kan een collega zijn, of één van de partners
die je goed kent en waarvan je weet dat hij of zij dit kan.

•

Vergeet niet te zorgen voor een hapje, drankje of iets lekkers bij de koffie. Deze eerste bijeenkomst
is cruciaal en de sfeer is belangrijk.

•

Denk goed na over de locatie. Is er een goede locatie in de wijk zelf? Kun je er ongestoord werken?
Is er ruimte genoeg om op te splitsen in groepjes?

•
•

4.3

Zorg altijd voor goede verslaglegging en maak hier afspraken over in de interne werkgroep.
Maak vervolgafspraken en koppel de resultaten van de bijeenkomst binnen een week terug.

STAP 2: INTEKENEN EN AFRONDEN BUSINESSCASES
In de tweede stap worden de voorstellen voor de businesscases definitief gemaakt en
kunnen eventuele andere partijen uit de wijk nog intekenen op de businesscases.
Wat te doen
De werkgroepen hebben de businesscases uitgewerkt. De vitale coalitie komt, eventueel
per businesscase, bij elkaar tijdens een pressure cooker om te bekijken of de
businesscases compleet zijn en de inhoud dekkend is. Na het afronden van de
businesscases kunnen, indien van toepassing, ook andere partijen uit de wijk intekenen
op de businesscases.
Resultaat: de vitale coalities hebben de definitieve businesscases opgesteld.
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Tips voor de businesscases:
•

Start bij de belangrijkste problemen en dus bij de doorbraken. Toets deze bij partners en stel vast
bij welke doorbraken het meeste energie loskomt. In de praktijk blijken dit er meestal ca. drie te
zijn. Ga uit van 1 businesscase per doorbraak.

•

Vorm een kopgroep met 1 tot 4 partners die de belangrijkste inbreng hebben en die zeker mee
moeten doen. Betrek deze intensief bij het opstellen van de businesscases door ze in de
werkgroep(en) te laten plaatsnemen, maar vergeet ook de rest van de vitale coalitie niet. Het is
nog lang niet te laat voor extra partners die willen aansluiten.

•

Zet als gemeente zelf de eerste stap met het op papier zetten van een businesscase. Houd er
rekening mee dat je als gemeente ook wat in moet brengen, op basis van het principe ‘voor wat
hoort wat’. Wees hierbij niet bang om ambitieuze en uitdagende voorstellen te doen. Maak
duidelijk dat het om ‘concept-businesscases’ gaat en de voorstellen dienen ter bespreking en
discussie.

•

Organiseer waar nodig ‘pressure cookers’. Deze zijn vooral handig om snel veel draagvlak en
input te verzamelen van veel partners. Maar natuurlijk zijn er ook andere manieren om zaken af te
stemmen, denk aan telefonisch overleg, afstemming per e-mail, reguliere overleggen,
werkbijeenkomsten.

•

Houd de businesscases kort: 2 tot 4 A4 is voldoende. Gebruik de kopjes ‘ambitie, resultaten,
organisatie, financiën en planning’. Met voldoende input en een beetje eigen inspiratie zou men in
1 tot 2 uur een concept businesscase op papier moeten kunnen zetten.

•

Het ‘intekenen’ per businesscase hoeft niet letterlijk te worden genomen. Het kan ook
plaatsvinden door de definitieve versies per e-mail te verspreiden en met een belronde na te gaan
of de partners akkoord zijn. Duidelijkheid over de businesscases zorgt als het goed is voor een
vliegende start van de intentieovereenkomst.

•

Vraag alle partners gedurende het opstellen van de businesscases om hun leidinggevende te
informeren, af te stemmen binnen hun organisatie en aan te geven wie er uiteindelijk gaat
intekenen. Stem zelf ook af met de wethouder. Vraag wie intekent vanuit gemeente, hij of namens
B&W.

4.4

CONCLUSIE
Het doorlopen van de hierboven
beschreven stappen leidt van
doorbraken tot uitgewerkte
maatregelenpakketten in de vorm van
businesscases. De pakketten
betreffen concrete acties (SMART)
met een zakelijk karakter, die binnen

Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
We hebben er op een gegeven moment bewust
voor gekozen om niet alles in de businesscases
helemaal uit te werken. Ik besefte dat ik dit in de
uitvoering nog tegen zou komen, maar op dat
moment moest het proces door.
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een gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende partijen tot stand zijn gekomen.
De opzet in het werkdocument kan gezamenlijk worden ingevuld om tot een
businesscase te komen. De volgende stap is het verbinden van de businesscases tot
één gezamenlijke overeenkomst. Het zal blijken dat hoe concreter en meer uitgewerkt de
businesscases zijn, hoe sneller de intentieovereenkomst tot stand komt. Het is echter
ook mogelijk om de stap naar de fase intentieovereenkomst te maken, terwijl nog niet
alle benodigde partijen zich hebben geconformeerd aan de businesscases of met minder
ver uitgewerkte businesscases. De businesscases en de intentieovereenkomst kunnen
wat dat betreft gezien worden als twee communicerende vaten.
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5.

Intentieovereenkomst (fase 3)
In de laatste fase van de Wijkcreator Zwerfafval stellen de partijen een
intentieovereenkomst aanpak zwerfafval op. Het uitwerken van de businesscases is
mogelijk in ‘losstaande’ groepen gebeurd. Juist bij een wijkgerichte aanpak is
samenwerking – ook tussen vitale coalities – erg belangrijk. In de intentieovereenkomst
komen de vitale coalities en de businesscases bij elkaar en worden afspraken gemaakt
over de gezamenlijke aanpak, financiën en organisatie. De totale doorlooptijd van de fase
intentieovereenkomst is 8 weken, waarbij opgemerkt kan worden dat dit inclusief een
behandeling in het college is en dat dit aanzienlijk korter kan, als de businesscases al ver
zijn uitgewerkt en partijen het snel eens worden over de intentieovereenkomst.
Organisatie
Tot en met de businesscases is er, als er nog geen regiegroep ingesteld is, waarschijnlijk
vooral samengewerkt met mensen van de werkvloer van de verschillende partners. Als
het goed is hebben zij wel steeds de
resultaten uit de Wijkcreator
Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
Zwerfafval teruggelegd in hun
Het is belangrijk om, gedurende het hele proces, aan
organisatie en voor het benodigde
degene waar je mee aan tafel zit aan te geven dat het
draagvlak gezorgd. In de fase van de
de bedoeling is dat de resultaten worden opgeschaald
intentieovereenkomst komen de
en dat het e.e.a. formeel of informeel voorgelegd wordt
bestuurders duidelijker in beeld en
aan directeuren.
verdient het aanbeveling om een
regiegroep op te richten. De bestuurders gaan uiteindelijk het intentieakkoord
ondertekenen.
5.1

OPSTELLEN INTENTIEOVEREENKOMST
In deze fase doorloopt u de volgende stappen:
1. Operationele afspraken uitwerken;
2. Snelle eerste successen benoemen en een begroting opstellen (quick wins, geld en
maatregelen);
3. Opstellen en onderteken intentieovereenkomst.
Het eindresultaat van deze fase is een intentieovereenkomst, die ondertekend is door
alle partijen.
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Als in de intentieovereenkomst de operationele afspraken rond zijn en het geld en
bijbehorende maatregelen zijn geregeld, dan kan de uitvoering succesvol van start gaan.
Dit zal in twee soorten producten resulteren. Ten eerste de quick wins, die op korte
termijn energie genereren en bijdragen aan de doelstelling. Ten tweede de doorbraken,
die bijdragen aan de doelstelling op middenlange termijn en daarbij een positief
vliegwieleffect hebben op zwerfafval problemen en aanpalende problematiek in andere
wijkdelen. In onderstaand figuur zijn deze stappen schematisch weergegeven:

Operationele
afspraken
Geld en
maatregelen

Doorbraken

Quick
Wins

De businesscases vormen de basis voor het sluiten van een intentieovereenkomst met
alle betrokken partijen. Deze overeenkomst fungeert als afsprakenkader ten behoeve
van de uitvoering van de businesscases en regelt de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de betrokken partijen.
Organisatie
De koplopers, georganiseerd in een werkgroep (of werkgroepen) en regiegroep, blijven,
met de gemeente als voorzitter, in deze fase de organiserende en trekkende partij.
Vanuit het oogpunt van werkbaarheid en voortgang verdient het aanbeveling om met de
koplopers eerst een sluitende intentieovereenkomst op te stellen en die vervolgens
breder terug te leggen bij alle partners. Dat neemt niet weg dat de per businesscase
benoemde trekker(s) en/of actiehouders verantwoordelijk blijven voor de resultaten van
de businesscase en de uitvoering ervan.

5.2

STAP 1: OPERATIONELE AFSPRAKEN
Bij het uitvoeren van voorafgaande stappen lag de nadruk met name op onderzoek, het
opzetten van eerste samenwerkingsrelaties en het uitwerken van de maatregelpakketten.
De diverse vitale coalities hebben met de formulering van de businesscases als het ware
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voorstellen ingediend voor de aanpak van de problematiek. Inhoudelijk is daarmee een
zo veel mogelijk sluitende aanpak geformuleerd. Er kunnen echter, in meer of mindere
mate, nog onderdelen niet ingevuld zijn. Waarschijnlijk is er nog geen sluitende
financiering en zijn de afspraken over capaciteit en planning nog niet door iedereen
akkoord bevonden. Vanaf de ondertekening van de intentieovereenkomst gaat het om de
uitvoering van de maatregelen; de organisatie moet hiervoor dan klaar zijn. De koplopers
moeten dus ook operationele afspraken maken. Eerste stap daarin is het identificeren
van de ‘lijst met knelpunten’ en het maken van afspraken hoe deze aan te pakken.
Wat te doen
Uitgangspunt voor het maken van
operationele afspraken zijn de
businesscases. De koplopers maken
afspraken over de financiën (waar zitten
eventuele knelpunten en wat zijn de
principes op basis waarvan financiële
zaken worden geregeld), inzet,
planning, verantwoordelijkheden en
organisatie.

Ben Haisma (gemeente Zaanstad):
Het bleek niet haalbaar om het onderdeel financiën
met bedragen uit te werken in de
intentieovereenkomst. We hebben er daarom voor
gekozen om partijen als verantwoordelijke aan te
wijzen voor de financiering van de verschillende
onderdelen.

Resultaat: operationele afspraken zijn gemaakt.
Tips voor het maken van operationele afspraken:
•

Mogelijk hebben de partners weinig concrete ideeën over de operationalisering van de
samenwerking. Het werkt goed om als gemeente te starten met het opstellen van schema’s (b.v. een
organisatieschema met vergaderfequenties) en tabellen (begrotingstabel, planningstabel, lijst met
trekkers per resultaat) en een eerste aanzet te geven voor de invulling. Partners, te starten met de
belangrijkste partners, kunnen vervolgens reageren.

•

Vergeet ook niet om afspraken te maken over het monitoren van resultaten en het evalueren en
bijstellen van de samenwerking en ambities (bijvoorbeeld na 1 jaar).

•

Indien de businesscases al ver uitgewerkt zijn, is het goed mogelijk om op basis hiervan, en met hulp
van het werkdocument meteen een conceptintentieovereenkomst te schrijven. Zet op de
documenten wel altijd duidelijk dat het om conceptstukken ter bespreking gaat. Dit om te voorkomen
dat de partners zich aan het einde van het proces alsnog ‘overvallen’ voelen door het stuk.

•

Het is het beste om te trachten per resultaat ook aan te geven wat het kost en door wie deze kosten
gedekt worden. Op deze manier kan hier later geen onduidelijkheid en discussie over ontstaan. Het
kan zo zijn dat partners weinig openheid geven over de financiën, dat het nog niet duidelijk is wat
bepaalde zaken gaan kosten of dat er geen extra middelen benodigd zijn. In deze gevallen is het
denkbaar om per resultaat te benoemen wie er verantwoordelijk is voor de financiering of het regelen
van de financiering. Het verdient aanbeveling om de trekkers per businesscase altijd ook
verantwoordelijk te maken voor de begroting van de totale businesscase.
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5.3

STAP 2: SNELLE EERSTE SUCCESSEN EN BEGROTING
De werkgroepen benoemen voor elke business case een quick win of meerdere quick
wins. Quick wins zijn snelle eerste resultaten, waarmee op korte termijn een succes kan
worden geboekt. Het boeken van een (klein) zichtbaar succes genereert energie en geeft
bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte het gevoel dat er iets gebeurt.
In deze stap worden afspraken gemaakt over de financiën. Meestal is een
onderhandeling onderdeel van deze fase. Deze onderhandeling vindt plaats binnen de
kaders die onder stap 1 zijn gemaakt: de principes op basis waarvan financiële zaken
worden geregeld. Vervolgens wordt het totale financiële plaatje in een begroting gevat,
met inzicht in structurele en incidentele kosten en dekking.
Wat te doen
De werkgroepen die de businesscases hebben opgesteld, benoemen een aantal quick
wins. De quick wins worden opgenomen in de intentieovereenkomst. Daarnaast stellen
de koplopers de totale begroting op (korte/lange termijn, incidentele/structurele kosten,
incidentele/structurele opbrengsten).
Resultaat: een aantal quick wins en begroting.
Tips voor het opstellen van de quick wins:
•

Quick wins zijn het visitekaartje van het akkoord en, indien het akkoord openbaar is, zullen deze
resultaten opgepikt worden door bewoners en de pers. Zorg dus voor quick wins die aansprekend
zijn, waar de wijk echt iets aan heeft en die de partners ook waar kunnen maken.

•

Zorg voor spreiding van de quick wins, dit geeft ook de reikwijdte van het akkoord aan. Stelregel is
dat alle partners zich in minimaal 1 quick win kunnen herkennen.

•

Een goede quick win is bijvoorbeeld het plaatsen van afvalbakken of de start van een campagne. Het
doen van haalbaarheidsonderzoeken of het organiseren van een bijeenkomst doet het in het
algemeen minder goed als quick win, omdat dit geen zichtbaar resultaat oplevert.

5.4

STAP 3: AFRONDEN EN ONDERTEKENEN INTENTIEOVEREENKOMST
In het werkdocument worden suggesties gegeven voor het opzetten van een
intentieovereenkomst. De verschillende onderdelen van een intentieovereenkomst
staan al benoemd. De stap voor stap uitgewerkte onderdelen uit de Wijkcreator bieden
houvast om de paragrafen te vullen.
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Wat te doen
De koplopersgroep stelt de intentieovereenkomst op. De conceptversie wordt
teruggelegd bij alle partijen. Er wordt nu definitief duidelijk wie de overeenkomst wel en
niet gaan ondertekenen. Overigens kan in de overeenkomst een passage over eventuele
nieuwe partners worden opgenomen. Na afronding van het document vindt een
feestelijke bijeenkomst (met pers) plaats. Op deze bijeenkomst wordt de
intentieovereenkomst ondertekend door de bestuurders van alle partijen. Het is belangrijk
na te gaan wie namens de gemeente het akkoord ondertekent. Het verdient aanbeveling
hiervoor een wethouder te vragen.
Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
Nog beter is om het akkoord door
In Deventer hebben we de ondertekening van het
B&W te laten behandelen en daarmee
akkoord
echt groot aangepakt. Twee á drie
de wethouder namens B&W te laten
maanden van tevoren zijn we met de organisatie
ondertekenen. Indien er gekozen
begonnen. Uiteindelijk vond de ondertekening plaats
wordt voor een collegebehandeling
in een grote tent in het centrum van Deventer en
moet men uitgaan van ca. 3 weken
was het echt ook een feest voor bewoners: overal in
doorlooptijd in de planning.
de stad zag je mensen met heksenbezems
rondlopen die je gratis kon ophalen in de tent.
Resultaat: ondertekende
intentieovereenkomst (zie voor een
opzet voor een intentieovereenkomst het werkdocument).

Tips voor een feestelijke bijeenkomst:
•

Gebruik de expertise van de afdeling communicatie. Misschien kunnen zij de hele organisatie wel
overnemen. Vraag ze dit wel tijdig.

•

Denk goed na over de datum: mogelijk is de ondertekening te combineren met een ander evenement
(bijvoorbeeld wijkbezoek wethouder, week van Nederland Schoon, wijkfeest, prijsuitreiking).

•

Verstuur de uitnodigingen op tijd. Het is niet vreemd om bestuurders ca. 6 weken van tevoren uit te
nodigen.

•

Houd een belronde om na te gaan wie er komt. Vraag om vervangers die namens de bestuurder
kunnen tekenen, als de bestuurders niet zelf kunnen, of haal de handtekening van tevoren.

•

Maak een helder persbericht en nodig de pers uit.

•

Zorg voor iemand die het evenement op een enthousiaste wijze aan elkaar kan praten.

•

Maak, zo nodig, een klein draaiboek waarin staat wie wat doet en wanneer.

•

Geef de ondertekenaars hun ‘minute of fame’, bijvoorbeeld door ze om de beurt naar voren te roepen
en op een groot bord hun handtekening te laten zetten. Mogelijk zijn er bestuurders die zelfs nog wat
willen zeggen.
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5.5

CONCLUSIE
Het doorlopen van de stappen zoals hierboven beschreven, leidt tot één gezamenlijke
overeenkomst over de aanpak van zwerfafval op een aantal plekken in de wijk. De
ondertekening hiervan verdient aandacht, om de samenwerking te vieren en een
positieve aftrap te geven aan de uitvoering. De outline in het werkdocument kan worden
ingevuld om tot een intentieovereenkomst te komen. De volgende stap is het uitvoeren
en monitoren van de gemaakte afspraken.
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6.

Op naar de uitvoering
Deze procesnotitie Wijkcreator Zwerfafval biedt een structuur waarmee kan worden
gekomen tot een aanpak van zwerfafvalproblemen in een bepaalde wijk. In deze aanpak
hebben meerdere partijen een rol, want ook meerdere partijen hebben baat bij de
resultaten. De aanpak is gelijkwaardig, maar niet vrijblijvend voor deze partijen. Na een
gezamenlijk en vrijwillig voortraject, zal de uitvoering volgens gemaakte afspraken
moeten worden opgepakt. Zo worden concrete resultaten geboekt, in een periode lopend
tot drie jaar (of langer).
Tips voor een vliegende start van de uitvoering:
•

Zorg binnen de gemeente voor voldoende capaciteit om ook de uitvoering te organiseren.

•

Zorg dat alle partners in het bezit zijn van een ondertekend exemplaar van de intentieovereenkomst.

•

Stel een vergaderschema (voor het hele jaar) van de regiegroep op en stuur dit rond.

•

Zorg dat niemand tijd heeft om achterover te leunen, maar roep de werkgroepen per businesscase zo
snel mogelijk na ondertekening bij elkaar.

•

Maak een lijst van gegevens van de contactpersonen en stuur deze rond, zodat iedereen elkaar kan
bereiken. Hou zicht op de contactpersonen en zorg dat er bij eventuele wisselingen altijd een nieuw
contactpersoon komt.

•

Maak actielijsten per quick win of businesscase. Houd deze bij of maak iemand verantwoordelijk om

•

Maak verslagen van bijeenkomsten en geef daarin ook aan wat de voortgang is, bijvoorbeeld door

deze bij te houden.

middel van het bijhouden van een dashboard, waarop met kleurtjes wordt aangegeven of extra
aandacht benodigd is.

Wanneer de processtappen uit deze notitie zijn doorlopen en er is gekomen tot een
gezamenlijke aanpak in een intentieovereenkomst, dan zijn daarmee aan belangrijke
randvoorwaarden voor een degelijke uitvoering voldaan:
•

•

Er is een focus in de aanpak: een
selectie van problemen wordt
aangepakt en quick wins worden
met voorrang uitgevoerd;
Er is een groep partijen die zich
gelijkwaardig maar niet vrijblijvend
achter de aanpak stelt: de partijen
hebben gezamenlijke doelen en

Paul Woudwijk (gemeente Deventer):
Het is belangrijk om ook, na ondertekening de
aandacht vast te houden. Dan begint het eigenlijk
pas echt. Voor je het weet ben je weer twee
maanden verder en zijn de afgesproken acties niet
opgepakt.
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•

resultaten gesteld, ze hebben overeenstemming over wie wat gaat uitvoeren en over
wie wat betaalt;
Er is een organisatiestructuur waarbinnen de partijen samenwerken: zij kunnen
elkaar aanspreken en de uitvoering monitoren en bijsturen.

Deze voorwaarden maken de weg vrij voor een succesvolle uitvoering, waardoor het
belangrijkste resultaat efficiënt en effectief wordt gehaald: een schone wijk.

Aanpak uitrollen naar andere wijken:
Omdat de specifieke kenmerken van elke wijk weer anders zijn en daarmee ook de problematiek, de
aanpak en de partners waarmee dit wordt opgepakt, zal het proces om te komen tot een aanpak voor
elke wijk afzonderlijk moeten worden doorlopen. Elke wijk is uniek en verschilt daarom in de inhoudelijke
vulling van de Wijkcreator Zwerfafval. Wel heb je inmiddels ervaring opgedaan en sommige van de
partners zul je ook in andere wijken tegenkomen.
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