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1.
1.1

Inleiding
ACHTERGROND
Gemeente Zoeterwoude heeft deelgenomen aan het thematraject participatie van het
Focusprogramma Zwerfafval. 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.
Als onderdeel van Gemeente Schoon worden in verschillende thematrajecten
gemeenten en intermediairen ondersteund bij het uitvoeren van een effectieve aanpak
van zwerfafval. Thematrajecten hebben als doel om gemeenten en intermediairen
kennis en ervaring op te laten doen met een specifiek aspect van
zwerfafvalbestrijding: monitoring, reiniging, communicatie, handhaving en participatie.
Public Result ondersteunt gemeenten op het gebied van zwerfafval middels het
thematraject participatie. Met inzet van verschillende methodiek streeft Public Result
ernaar om samen met de gemeenten in de verschillende trajecten te komen tot
doorbraken en duurzame samenwerking. In dit licht heeft gemeente Zoeterwoude
ondersteuning gevraagd bij de aanpak van zwerfafval, waarbij met name behoefte
was aan een handreiking hoe de participatie door het jaar heen samen met bewoners
gemeentebreed vorm kan worden gegeven.

1.2

DOELSTELLING PARTICIPATIETRAJECT
Voor het zwerfafvalparticipatietraject in Zoeterwoude stond de volgende vraag
centraal:
Hoe kan de gemeente Zoeterwoude de participatie van bewoners bij de aanpak van
zwerfafval vergroten?
Hierbij is aangegeven dat het van belang is om in aansluiting bij de positieve energie
die al gaande is in de gemeente en initiatieven die lopen, de partijen ruimte,
vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven bij de aanpak van zwerfafval.
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1.3

WERKPROCES
Op 16 oktober 2012 heeft een intakegesprek plaatsgevonden met Liana Noorlander
beleidsmedewerker afvalstoffeninzameling bij gemeente Zoeterwoude. In het
intakegesprek is aangegeven dat de gemeente graag in aansluiting bij de huidige
werkwijze meer betrokkenheid wil realiseren van bewoners bij hun leefomgeving en
het schoonhouden daarvan. Daarbij gold dat tot dan toe weinig ervaring was
opgedaan met participatie binnen de gemeente. Bovendien hadden de initiatieven die
wel waren ondernomen een matige opkomst. Vraag was dan ook op welke wijze hier
invulling aan gegeven kon worden.
Op basis van dit oriënterende gesprek is een plan van aanpak opgesteld waarbij
volgens de werkwijze van de ‘Samenwerkingscreator Leefbaarheid’ (zie bijlage 1)
toegewerkt wordt naar één á twee concrete businesscases: concrete projecten waarbij
beschreven is wie wat doet, maar ook welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe
hierover gecommuniceerd wordt met bewoners. Ook was achtergrondinformatie
opgenomen over instrumenten voor participatie, zoals bijvoorbeeld de Buiten Beter
App. Het plan van aanpak is begin november in concept opgeleverd aan de
gemeente. In diezelfde maand heeft de algemene kick-off voor de
zwerfafvalparticipatietrajecten plaatsgevonden; Zoeterwoude was niet in de
gelegenheid om hierbij aan te sluiten.
Eind november 2012 vond de oplevering plaats van een onderzoek uitgevoerd door
Active Professionals, eveneens in het kader van een zwerfafvaltraject van Gemeente
Schoon. In dit onderzoek is de omvang en aard van de zwerfafvalproblematiek in
Zoeterwoude in kaart gebracht, op basis van inventarisaties van locaties en
gesprekken met betrokkenen. De conclusie van het rapport is dat de gemeente
Zoeterwoude weinig structurele overlast heeft van zwerfafval en dat de gemeente zeer
schoon te noemen is. Ook is een aantal aanbevelingen gedaan om dit zo te houden:
zo is aangegeven dat de inrichting van de openbare ruimte hier een belangrijke rol in
speelt, maar ook dat bepaalde doelgroepen zoals winkeliers of jongeren meer
betrokken kunnen worden bij het schoonhouden van locaties in de gemeente.
Het rapport van Active Professionals geeft een goed beeld van de problematiek in
Zoeterwoude en hier is dan ook zoveel mogelijk op aangesloten in het thematraject
Participatie. De eerste stap uit het concept plan van aanpak - stap 0 van de
Samenwerkingscreator, te weten het in kaart brengen van het DNA van het gebied was hiermee voldoende afgedekt als het gaat om de ernst van de
zwerfafvalproblematiek. In een vervolggesprek met burgemeester Bloemen is daarom
gefocust op de gewenste doelen van het traject en de invulling van de volgende stap:
is er een hotspot waar het traject op gericht zou kunnen worden? De burgemeester
heeft aangegeven het buitengebied van belang te vinden als hotspot, maar ook de
betrokkenheid van specifieke doelgroepen als jongeren en basisschoolleerlingen te

4

willen vergroten. Naar aanleiding van dit gesprek is het plan van aanpak aangepast
met daarin een drietal specifieke maatregelen of sporen waar mee aan de slag is
gegaan:
1. Adopteren van een deel van het gebied
2. Lespakketten op basisscholen
3. Aanpak van de snoeproutes
Het plan van aanpak is opgeleverd bij de gemeente. Ten behoeve van behandeling
van het plan van aanpak in het college is een managementsamenvatting opgeleverd.
Vervolgens is gestart met uitvoering van het plan van aanpak. Voor de uitvoering van
(de activiteiten uit) het plan van aanpak is met regelmaat overleg gevoerd met Liana
Noorlander.
Gedurende het project is Public Result steeds centrale gesprekspartner, aanjager en
facilitator geweest van de contacten met de basisscholen, NMEZ, de afvalverwerker
Cyclus en de jongerenadviesraad. Public Result heeft gezorgd voor de organisatie
van overleggen, draaiboeken voor planning en was verantwoordelijk voor de bewaking
van de voortgang en terugkoppeling. Tevens heeft Public Result in samenwerking met
NMEZ en de gemeente de voorbereidingen getroffen voor de zwerfafvalactie op 31
mei 2013, uitgevoerd op twee basisscholen in Zoeterwoude.
1.4

LEESWIJZER
In deze rapportage doen we verslag van het verloop van het
zwerfafvalparticipatietraject. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de identiteit van
Zoeterwoude. In hoofdstuk 3 doen we verslag van de uitvoering van de aanpak alsook
van de opbrengsten van het project. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de
leerpunten uit het traject, advies en aanbevelingen voor de gemeente hoe de
participatie rondom zwerfafval in Zoeterwoude ook in de toekomst bestendigd kan
worden en verduurzaamd kan worden.
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2.
2.1

Zwerfafvalparticipatie
INLEIDING
In dit hoofdstuk lichten we de samenwerkingscreator toe en schetsen we in het kort de
DNA van Zoeterwoude met de context en omgeving waarbinnen het traject heeft
plaatsgevonden. Daarnaast geven we een overzicht van de direct betrokkenen bij dit
traject.

2.2

SAMENWERKINGSCREATOR
Om de gebiedsgerichte, participatieve aanpak van zwerfafval handen en voeten te
geven, is de ‘Samenwerkingscreator zwerfafval’ ingezet. Dit instrument start met een
analyse van de bestaande situatie, ambities en mogelijkheden: het DNA van het
gebied. Het onderzoek naar zwerfafval in de gemeente Zoeterwoude zoals uitgevoerd
door Active Professional was een belangrijke bron hiervoor. Daaruit worden de
mogelijke ‘doorbraken’ (kansen) en ‘vitale coalities’ (samenwerkingsverbanden)
gedistilleerd. Dit alles wordt uitgewerkt in een concrete business case en kan
uitmonden in een intentieovereenkomst tussen partijen in het betreffende gebied.
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De Samenwerkingscreator zwerfafval zorgt voor concrete samenwerkingsafspraken
tussen partijen en de gemeente. Deze samenwerkingsafspraken zijn zakelijke
afspraken. Er valt veel te winnen door kennis, ervaring en budgetten te bundelen. Het
uitgangspunt is een zakelijke en resultaatgerichte aanpak met behulp van
businesscases. Partijen werken mee aan de aanpak, omdat ze er zelf profijt van
hebben. Sterk aan de opzet en de werkwijze van de samenwerkingscreator is dat het
inzet op win-win situaties, op de ontwikkeling van korte termijn acties en quick wins in
aanloop naar lange termijn structurele afspraken en aansluit bij de kansen die de
huidige infrastructuur, middelen en context bieden.
De aanpak bestaat uit vier fasen:
Fase 0: opstartfase: interne organisatie voor de uitrol van het instrument en het
bestuurlijk draagvlak worden geregeld.
Fase 1: opstellen van een doorbraakplan: een analyse van de identiteit van een
gebied en het specifieke probleem: wat zijn de specifieke problemen en kansen?
Fase 2: opstellen van businesscase(s): bundeling van alle maatregelen in
pakketten, welke vervolgens worden uitgewerkt in een businesscase.
Fase 3: het sluiten van een intentieovereenkomst: afspraken over doorbraken en
het vastleggen van de samenwerking in een intentieovereenkomst.
In het participatietraject in Zoeterwoude zijn de fasen 0 t/m 3 doorlopen. Fase 0: is de
afstemming met de gemeente zoals deze heeft plaatsgevonden. Voor fase 1 is
aangesloten op de uitkomsten van het onderzoek van Active Professionals en is op
basis van het gesprek met de burgemeester een pakket van maatregelen
samengesteld: de drie sporen. Fase 2 en 3 zijn niet formeel op papier vastgelegd, zo
is er geen intentieovereenkomst getekend. Gebleken is dat de onderlinge relaties
tussen partijen in de gemeente zodanig georganiseerd zijn dat formalisering van
afspraken niet nodig was. De uitvoering van de sporen in samenwerking met de
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scholen, NMEZ, Cyclus en de gemeente is te beschouwen als een doorbraak (fase 3).
In samenspraak met de betrokkenen zijn nieuwe samenwerkingen gerealiseerd die in
potentie duurzaam van aard zijn.
2.3

DNA ZOETERWOUDE
De gemeente Zoeterwoude bestaat uit twee kernen: Zoeterwoude-Dorp en
Zoeterwoude-Rijndijk. Daarnaast zijn er de buurtschappen: Westeinde, Zuidbuurt,
Weipoort, Gelderswoude en Verspreide huizen.
De gemeente had in 2012 8.125 inwoners. Het aantal huishoudens is 3.115, waarmee
een huishouden gemiddeld 2,5 mensen telt. De verhouding huur- / koopwoningen is
35% huur- en 65% koopwoningen en een ruime meerderheid is eengezinswoning. In
totaal behoort 20% van de woningen tot de sociale huursector, met corporatie Rijnhart
Wonen als eigenaar. Het gemiddelde inkomen ligt met € 23.200 (2010) in
Zoeterwoude iets boven dat van Nederland als geheel in datzelfde jaar (€ 21.500).
De gemeente kent met 32% een iets hoger percentage 45- tot 65-jarigen dan
gemiddeld in Nederland (28%) en met 22% een iets lager percentage 25- tot 45jarigen dan gemiddeld in Nederland (27%). Zoeterwoude is verder te typeren als een
ontgroenende en vergrijzende gemeente, onder meer doordat veel starters als gevolg
van het eenzijdige woningaanbod genoodzaakt zijn naar andere gemeenten te
vertrekken. Ten opzichte van 2000 zal het totaal aantal ouderen vanaf 55 jaar in 2040
naar verwachting meer dan verdubbelen en het aantal ouderen vanaf 75 jaar zal zelfs
meer dan verzesvoudigen.
De gemeente is gelegen in het Groene Hart en bestaat voor een groot deel uit
polderlandschap. De sloten, molens en monumentale (kaas)boerderijen maken dat
het gebied een toeristisch-recreatieve functie heeft. Het gebied maakt deel uit van het
deelgebied ‘Land van Wijk en Wouden’, het meest westelijk deel van het Groene Hart
van Holland, met fiets- en wandelpaden over het boerenland. Om deze functie verder
te versterken zijn plannen voor het realiseren van een Recreatief Transferium in het
buitengebied. Het buitengebied aantrekkelijk houden is dan ook van belang en de
gemeente streeft naar een hoge beeldkwaliteit. Zo zijn er richtlijnen voor de elementen
die invloed hebben op de uitstraling van de polder als geheel, zoals voor beplanting
en voor erfopbouw. Ook neemt de gemeente deel in het programma Mijn Groen – Ons
Groen, een experiment van provincie en gemeenten voor het landelijk gebied tussen
de Leidse regio, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Den Haag. Hierbij wordt een
gezamenlijke visie op groen en water opgesteld die volledig gebaseerd is op de
wensen van de gebruikers van het groen.
De twee grote kernen van de gemeenten verschillen op enkele punten van elkaar.
Zoeterwoude-Dorp heeft ca. 4.300 inwoners en kent het kleinschalige bedrijventerrein
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Keerweer, enkele kleine winkels en een supermarkt. De kern Zoeterwoude-Rijndijk
heeft met ca. 2.800 inwoners een lager inwoneraantal en is met twee grote
bedrijventerreinen de meeste stedelijke kern van de gemeente. Hier is ook de
Heineken Brouwerij gevestigd (in Barrepolder): dit is de grootste werkgever van
Zoeterwoude met circa 1.750 arbeidsplaatsen. Ook ligt hier een woonboulevard met
een groot winkelaanbod bestemd voor regionaal publiek.
Volgens de Leefbaarometer van BZK is de leefbaarheid in Zoeterwoude zeer positief.
Zoeterwoude – Dorp heeft een positieve tot uiterst positieve leefbaarheid volgens de
leefbaarometer, voor Zoeterwoude-Rijndijk bestaat ongeveer hetzelfde beeld en is de
leefbaarheid positief tot zeer positief. Vooral de elementen publieke ruimte en
veiligheid scoren hoger dan het landelijke gemiddelde.
De gemeente Zoeterwoude heeft geen grootschalige problematiek op het gebied van
zwerfafval. Voor de gebiedsscan door Active Professionals heeft de gemeente een
aantal plekken binnen de kernen aangewezen die nader onderzocht zijn in deze scan,
te weten de winkelgebieden in Rijndijk en Dorp, het grote industriegebied in Rijndijk en
de ‘snoeproutes’ van middelbaar scholieren. Uit gesprekken met de gemeente is
duidelijk geworden dat met name deze fietsroute naar de middelbare school in Leiden
als een probleem wordt ervaren. Op de snoeproute naar Leiden is eerder door de
Provincie een blikvanger geplaatst om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.
Deze heeft niet het gewenst effect, omdat de blikvanger aan de verkeerde kant van de
weg is geplaatst (op de route heen, richting Leiden, in plaats van op de terugweg
richting Zoeterwoude – het moment waarop scholieren vooral snoepen). Ook de
omgeving van de McDonald’s richting Alphen wordt als probleem ervaren. Afval van
eten afkomstig van de McDrive wordt uit het autoraam op straat gegooid. Ook is
gesproken over zwerfafval afkomstig van de automobilisten die afval weggooien als ze
bij een verkeerslicht stil staan.
De jongeren hangplek (skatepark/basketball veld) aan het Oranjeplein/Oranjelaan in
Rijndijk wordt als hotspot aangemerkt in de gebiedsscan. Hier is naast zwerfafval ook
sprake van vernielingen en graffiti. De afvalbakken rondom deze plek zijn verwijderd
vanwege misbruik van afvalbakken voor restafvalzakken door bewoners. Geadviseerd
wordt de aankleding van het skatepark aan te passen om vernieling tegen te gaan
door gebruik van ‘hufterproof’ straatmeubilair. Daarnaast geven medewerkers van de
algemene dienst aan dat de Geerpolder, de Geerweg (en dan vooral de parkplaatsen)
en de Papeweg als hotspots van zwerfafval kunnen worden aangemerkt. Deze
plekken bevinden zich in het buitengebied.
De gemeente kent een groep actieve bewoners die met regelmaat de polder in trekt
om daar zwerfafval op te ruimen. Een groep van ca. 15 burgers beschikt over een
afvalknijper en Nederland Schoon-vuilniszakken. Zij lopen geregeld ‘hun’ route. In de
Geerpolder vindt jaarlijks een opschoonactie plaats op de eerste zaterdag van maart.
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Verder heeft de burgemeester in 2012 voor het eerst leerlingen van de basisschool
geridderd tot “Zoeterwoudse knijpertjes”.
2.4

DEELNEMENDE PARTIJEN EN BELANGEN
Bij het participatietraject in Zoeterwoude waren de volgende personen en partijen
betrokken:
Liana Noorlander, beleidsmedewerker afvalstofeninzameling en buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) gemeente Zoeterwoude
Myriam van Dijk, afdeling Onderwijs gemeente Zoeterwoude
De adfdeling Onderwijs van de gemeente heeft regelmatig overleg met de
basisscholen in Zoeterwoude voor afstemming. Myriam van Dijk is daarnaast
tevens aanspreekpunt voor de Jongerenadviesraad (zie hieronder).
Jongerenadviesraad Zoeterwoude (JAR)
De Jongerenadviesraad Zoeterwoude bestaat uit ca. 10 jongeren en is heel actief.
De raad komt maandelijks bij elkaar. Een keer in zoveel tijd sluit de gemeente
(Myriam van Dijk) aan bij deze bijeenkomst voor afstemming. Projecten waar de
Raad zich momenteel mee bezig houdt:
o Organiseren van onderdelen van de dorpsfeesten in juni
o Realiseren van gratis WiFi in Zoeterwoude
o Uitwerking van het jongerencompliment (lintje)
o Het uitvoeren van een enquête onder jongeren van 12 tot 20 jaar over diverse
thema´s die betrekking hebben op wat leeft in de gemeente.
Basisscholen Zoeterwoude
In Zoeterwoude zijn vier basisscholen, waarvan drie in Zoeterwoude-Dorp: de
openbare basisschool Corbulo en de katholieke basisscholen Westwoud en
Klaverweide. In Zoeterwoude-Rijndijk ligt de katholieke basisschool Bernardus.
Op de basisscholen Corbulo en Klaverweide heeft de zwerfafvalactie doorgang
gevonden met de groepen 7.
Margreeth van Dam, NMEZ
Zoeterwoude kent een eigen organisatie voor Natuur- Milieueducatie, te weten de
Natuur- Milieueducatie Zoeterwoude (NMEZ). De NMEZ komt tweemaal per jaar
bijeen. De organisatie heeft weinig contact met de gemeente, maar er is intensief
contact met de vier basisscholen in Zoeterwoude. Zo worden er activiteiten
aangeboden voor alle groepen. Zo wordt in groep 4 de Lenteroute gelopen en
kent groep 6 de jaarlijkse boomplantdag. Het is aan de docent of zij gebruik
maken van de activiteit. Het succes van een activiteit hangt af van het gemak en
de benodigde voorbereidingstijd van de docenten: hoe meer werk uit handen
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wordt genomen, hoe gemakkelijker het voor hen is. Margreeth van Dam is lid van
NMEZ en verantwoordelijk voor de coördinatie en de contacten met de scholen.
Maarten Milieu, Afvalinzamelaar Cyclus
Cyclus is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzamelbedrijf in de regio’s
Midden-Holland en Rijnstreek, gespecialiseerd in afvalbeheer en beheer van de
openbare ruimte. Maarten Milieu geeft voorlichting over afval door met leerlingen
in gesprek te gaan over zwerfvuil en het belang van een schone, duurzame
leefomgeving.
Zorginstelling Swetterhage
Swetterhage is een woon- en leefgemeenschap waar ruim driehonderd mensen
met een verstandelijke handicap wonen, werken en recreëren, verspreid over elf
woonlocaties en drie activiteitencentra. De bewoners krijgen zorg en begeleiding
van vijfhonderd medewerkers en honderdzestig vrijwilligers.
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3.
3.1

Uitvoering Aanpak
INLEIDING
In dit hoofdstuk beschrijven we de voorgestelde aanpak en schetsen we de manier
waarop deze in de prakijk is uitgevoerd. In de laatste paragraaf worden de resultaten
benoemd.

3.2

AANPAK
De aanpak die is voorgesteld voor het zwerfafvalparticipatietraject kende de
doelstelling om in aansluiting bij de positieve energie die al gaande is in de gemeente
en initiatieven die lopen, de partijen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te
geven bij de aanpak van zwerfafval. Er is dan ook zoveel mogelijk intensief overleg
gevoerd met de gemeente over de verschillende mogelijkheden, alvorens te komen tot
een selectie van drie sporen:
1. Adopteren van een deel van het gebied
De gemeente kent een groep actieve bewoners die met regelmaat in de eigen
leefomgeving en in de polder zwerfafval opruimt. Hier wordt op aangesloten door te
onderzoeken in hoeverre deze positieve beweging kan worden uitgebouwd tot adoptie
van een afgebakend stuk gebied door (een groep) bewoners. Dit naar voorbeeld van
‘Adopt a Highway’, een promotiecampagne uitgevoerd onder andere door de
Amerikaanse overheid waarbij vrijwilligers worden aangespoord om een bepaald
traject van de snelweg vrij van zwerfvuil te houden. De gemeente Zoeterwoude kan
bewoners faciliteren door te zorgen dat zij over de juiste materialen kunnen
beschikken (vuilniszakken, knijpers, hesjes), maar ook dat het verzamelde afval
opgehaald of weggebracht kan worden. In de Amerikaanse campagne komt als
beloning de naam van de vrijwilligersorganisaties op een bord langs de snelweg te
staan. Ook de gemeente Zoeterwoude wil actieve bewoners belonen bijvoorbeeld met
een jaarlijks moment (borrel) om de bewoners in het zonnetje te zetten.
2. Lespakketten op basisscholen
Met een lespakket kunnen leerlingen van groep 7 of 8 kennis opdoen over zwerfafval
en leren hoe het te vermijden is. Ook kan aandacht besteed worden aan recycling en
hergebruik. De leerlingen kunnen betrokken worden bij de directe omgeving van de
school, bijvoorbeeld door een afvalbak te ‘adopteren’, maar er kan ook een combinatie
worden gezocht met natuur- en milieueducatie, waarbij kinderen op pad gaan in het
buitengebied. Het is hierbij belangrijk dat er aansluiting wordt gezocht bij datgene
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waar de school op dat moment mee bezig is zoals een project over duurzaamheid.
Gedacht werd aan een pilot op één van de vier basisscholen in Zoeterwoude die –
indien succesvol –op termijn uitgerold kan worden naar andere scholen of jaarlijks
herhaald kan worden.
3. Aanpak van de snoeproutes
De jongerenadviesraad zal worden benaderd voor de aanpak van snoeproutes naar
de middelbare scholen. Onderzocht zal worden of de raad een bijdrage wil leveren
aan het tegengaan van zwerfafval op de snoeproutes door mee te denken over
aansprekende oplossingen gericht op het terugdringen van zwerfafval langs de
fietsroutes en het teweegbrengen van een positieve gedragsverandering.
Na de selectie van sporen door de gemeente heeft Public Result de volgende acties
en stappen voorgesteld, op basis van de samenwerkingscreator, om de doelstellingen
te realiseren en de acties uit te kunnen voeren:
1. Uitwerken van het actieplan
2. Kick-off bijeenkomst betrokken partijen
3. Uitvoering en evaluatie
Stap 1: Uitwerken van het actieplan
In deze stap worden gesprekken gevoerd met relevante partijen om de gekozen
instrumenten uit te werken tot een actieplan. Door middel van een oriënterende
gespreksronde met de basisscholen wordt onderzocht in hoeverre samenwerking
kansrijk is, maar ook kan een bewonersavond worden georganiseerd voor de actieve
groepen in het gebied. In gesprekken met de sleutelfiguren wordt gekeken welke
doelen realistisch zijn, welke maatregelen concreet getroffen kunnen worden en wat
de te verwachten effecten zijn. Ook wordt gesproken over de rollen van de
verschillende partners en de kosten die met de maatregelen zijn gemoeid. Het gaat
hierbij niet alleen om lange termijn oplossingen, maar ook om successen op de korte
termijn (quick wins). Op deze wijze wordt toegewerkt naar een actieplan, met daarbij
een draaiboek waarin de verschillende stappen voor de uitvoering worden
beschreven.
Stap 2: Kick-off bijeenkomst betrokken partijen
Vervolgens wordt er een kick-off bijeenkomst georganiseerd met de betrokken partijen
(bewoners, jongerenadviesraad). Het doel van deze feestelijke bijeenkomst is om de
partijen te enthousiasmeren bij te dragen aan het project. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst wordt het actieplan definitief gemaakt met de te volgen stappen, waarna
het project gestart kan worden.
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Stap 3: Uitvoering en evaluatie
In de laatste stap vindt de uitvoering van de plannen plaats en worden de eerste
concrete acties in gang gezet. Na afloop van het project is er een mogelijkheid tot
evaluatie en op basis daarvan kan besloten worden om eenzelfde project bijvoorbeeld
ook op andere basisscholen uit te voeren of jaarlijks te herhalen. In ieder geval is het
gezamenlijk zorgen voor zorgvuldige overdracht en borging van de gemaakte
afspraken en resultaten van belang.
3.3

UITVOERING AANPAK
De uitvoering van de aanpak in de drie sporen is steeds in overleg gegaan met Liana
Noorlander. Per spoor is hieronder aangegeven in hoeverre de uitvoering volgens de
beoogde aanpak heeft plaatsgevonden:
a) Spoor 1: Adopteren van een deel van het gebied
Voor spoor 1 Adopteren van een deel van het gebied, geldt dat de gemeente van
begin af aan goed in beeld had welke bewoners actief zijn als het gaat om het knijpen
van zwerfafval. Voor dit spoor zijn bovengenoemde stappen niet strikt doorlopen met
Public Result, maar heeft de gemeente naar aanleiding van de diverse overleggen en
geboden opties de uitwerking voortvarend opgepakt:
De gemeente heeft een bijeenkomst gepland met desbetreffende burgers om de
gebieden van het zwerfafval nader onder de loep te nemen: in feite een kick-off
bijeenkomst zoals genoemd in stap 2. Circa 14 burgers waren hierbij aanwezig,
voornamelijk afkomstig uit Zoeterwoude-Dorp. Ook zorginstelling Swetterhage
was hierbij aanwezig (zie ook hieronder).
Het doel van de bijeenkomst was de gebieden van het zwerfafval nader onder de
loep te nemen. De burgemeester is zelf eerste (en lange tijd enige) Zoeterwoudse
Knijper en was dan ook aanwezig bij dit samenzijn om de actieve burgers te
bedanken voor hun inzet.
Tijdens de bijeenkomst is op grote kaarten van de omgeving (buitengebied)
gekeken wie in welk gebied knijpt en waar nog eventueel probleemgebieden zijn
die nader aandacht verdienen. Het gezamenlijke beeld was dat een groot deel
van de omgeving goed onder schot is door de actieve bewoners die er met
regelmaat op uit trekken om te knijpen. Voor de Papeweg zijn concrete afspraken
gemaakt.
De ‘uitvoering’ vindt doorlopend plaats: de actieve burgers trekken op eigen
initiatief de eigen leefomgeving of het buitengebied in om te plekken en hebben
gezamenlijk het merendeel van het gebied onder schot. Ook de burgemeester zelf
is actief knijper.
De gemeente is tevreden over het verloop van de bijeenkomst en afgesproken is
dit ‘gezellig samenzijn’ jaarlijks te herhalen.
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Inzet Swetterhage
Zorginstelling Swetterhage heeft in het voorjaar 2013 afvalknijpers opgehaald bij de
gemeente. De bewoners knijpen nu één keer per week afval in het dorp onder
begeleiding en hebben dit als vaste activiteit in het programma opgenomen. Met een
bolderkar en een groep van 4 ‘knijpers’ gaan de bewoners iedere week op pad. Ook
gaan ze één keer per week langs de deuren in het bejaardentehuis in Zoeterwoude
om bij de ouderen plastic afval op te halen, dat apart wordt ingezameld. De ervaring is
dat dit voor de ‘knijpers’ van Swetterhage een waardevolle tijdsbesteding is omdat zij
zo actief bijdragen aan de maatschappij en dit betekent voor de ouderen in het
bejaardentehuis dat zij bezocht worden en aanspraak hebben. Bovendien kunnen de
ouderen zo hun plasticafval wekelijks kwijt in plaats van maandelijks.
b) Spoor 2: Lespakketten op basisscholen
Voor de uitwerking van spoor 2 zijn aan de hand van het stappenplan de volgende
activiteiten ondernomen:
Uitwerken van het actieplan
Er is door Public Result contact gezocht met de directie van basisscholen van
Zoeterwoude: Katholieke Basisschool Bernardus, Katholieke Basisschool
Klaverweide, Katholieke Basisschool Westwoud, en de Openbare Basisschool
Corbulo.
- In een gesprek met de directeur van de Corbulo op 30 januari is aangegeven dat
deze school van de gemeente knijpers heeft gekregen. Een aantal kinderen van
elke school heeft van de burgemeester officieel de knijpers overhandigd gekregen
als aftrap van het project en is geslagen tot ‘Zoeterwouds knijpertje’. Hierbij
moesten de kinderen plechtig beloven dat zij geen afval op de grond zouden
gooien. De directeur stond zeker ook open voor een zwerfafvaltraject, op
voorwaarde dat het zou passen in het programma van de docenten.
- Parallel is contact gezocht met Natuur- en Milieueducatie (NME) Leiden om te
onderzoeken in hoeverre in Zoeterwoude al ingezet wordt op het tegen gaan van
zwerfafval als onderdeel van NME. Uit dit gesprek werd duidelijk dat Zoeterwoude
een eigen, weliswaar kleine, maar zeer actieve afdeling kent: de NMEZ: Natuuren Milieueducatie Zoeterwoude.
- Er is zodoende op 31 januari contact opgenomen met Margreeth van Dam van
NMEZ om te peilen welke acties momenteel lopen rondom zwerfafval en in
hoeverre NMEZ bereid is om samen met de gemeente een project of activiteit op
te zetten voor de basisscholen. Dit bleek een waardevolle ingang en samen met
NMEZ is de aanpak verder uitgewerkt. NMEZ was zich op dat moment juist aan
het oriënteren op een mogelijke activiteit voor groep 7 en het thema zwerfafval
paste goed bij de richting die NMEZ hierbij voor ogen had.
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NMEZ heeft vervolgens de vraag uitgezet bij de docenten van groep 7 van de
basisscholen of zij interesse hadden om mee te doen. Twee van de vier
basisscholen hebben hier positief op gereageerd: Klaverweide en Corbulo.
Ook heeft NMEZ een beroep gedaan op het bestand ‘handjes’ van beide scholen:
dit zijn de ouders die zich hebben opgegeven als vrijwilliger om betrokken te
worden bij projecten, acties of schoolreisjes om de kinderen te begeleiden. Twee
moeders van basisschool de Klaverweide hebben positief gereageerd op de
oproep van NMEZ en waren bereid om mee te helpen de activiteit te organiseren.
Samen met Margreeth van Dam van NMEZ en Liana Noorlander van de
gemeente is op 20 februari een brainstorm gehouden hoe de Klaverweide en
Corbulo het beste kunnen worden betrokken bij zwerfafval, en wat de gemeente
kan doen om dit te faciliteren. De kaders voor de actie zijn vastgelegd tijdens dit
overleg:
Opzet is een compleet programma aan te bieden waar de docenten weinig tot
geen werk aan hebben;
Bestaande uit een educatief en een interactief deel, waarbij de kinderen van
de groepen 7 zelf ook op pad gaan om te knijpen – gedacht wordt aan het
groen bij de Europaweg, het voetbalveldje en de omgeving van de Corbulo en
Klaverweide;
De actie wordt gelijktijdig voor beide scholen uitgevoerd;
Beoogd wordt het programma een dagdeel te laten duren.
Margreeth van Dam heeft de praktische voorbereiding na deze bijeenkomst
verder overgedragen aan de twee moeders Yvonne en Petra, maar heeft de
voortgang van het project wel steeds gevolgd om tijdens de zwerfafvalactie zelf
weer aan te sluiten als vrijwilliger voor de begeleiding van de kinderen.

Kick-off bijeenkomst betrokken partijen
Op 8 maart heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden met de gemeente en de
moeders (vrijwilligers) die voor de verdere uitwerking van de activiteit aanspreekpunt
zouden zijn. Doel van deze bijeenkomst was om te komen tot concrete afspraken
rondom de zwerfafval dag met de basisschoolkinderen. Op basis van de afspraken
zoals gemaakt tijdens het overleg heeft Public Result een draaiboek opgesteld met de
verschillende acties en taken voor de aanloop naar de activiteit toe en voor de dag
van de activiteit; wie pakt wat op? Onder meer de volgende acties zijn opgepakt door
de verschillende partijen:
- Het prikken van een datum voor de actie in overleg met de scholen;
- Het boeken van een gastdocent; in eerste instantie werd gedacht aan Koos de
Vuilnisman, maar wegens beperkte beschikbaarheid is uitgeweken naar een
vergelijkbare gastdocent namens afvalinzamelaar Cyclus: Maarten Milieu.
- Het reserveren van de gamebus;
- Overige praktische voorbereidingen als materialen en het informeren van de
gemeentelijke ophaaldienst etc.
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Uitvoering
Public Result heeft gedurende de daarop volgende aanlooptijd de voortgang van de
verschillende onderdelen nauwlettend in de gaten gehouden:
- Er is in overleg met de scholen een datum geprikt voor de actie: vrijdag 31 mei.
- Op 15 mei, d.w.z. twee weken voor de zwerfafvalactie - is de stand van zaken
rondom de voorbereidingen doorgesproken met Liana Noorlander aan de hand
van het draaiboek. Eventuele knelpunten zijn aan de orde geweest.
- Op vrijdag 17 mei heeft Liana Noorlander de actie en het draaiboek
doorgesproken met de twee moeders om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.
- De ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 7 hebben een
informatiebrief ontvangen met de aankondiging van de zwerfafvalochtend, onder
de naam ‘Zoeterwoude Schoon’.
- Op vrijdag 31 mei 2013 heeft de zwerfafvalactie plaatsgevonden met de kinderen
van groep 7 van de basisscholen Corbulo (16 kinderen) en Klaverweide (30
kinderen), onder begeleiding van de burgemeester, docenten, Yvonne en Petra,
Margreeth van NMEZ was aanwezig en Klaverweide had zelf de benodigde
aanvullende vrijwilligers geregeld voor begeleiding van de kinderen.
- Het programma was als volgt, waarbij de klassen elkaar afwisselden als het gaat
om de les van Maarten Milieu en de gamebus (zie bijlage 3 voor het programma
per school):
Burgemeester Bloemen heeft de opening van de zwerfafvalochtend verzorgd
en was aanwezig om de kinderen te enthousiasmeren. Ook heeft zij een
aantal kinderen tot ‘Knijpertje’ geridderd, waarbij de kinderen plechtig beloofd
hebben geen zwerfafval op de grond te gooien.
De kinderen hebben les gehad van Maarten Milieu van Cyclus.
Ook zijn ze op pad geweest met een knijper om zwerfafval te rapen: de ene
klas in het gebied rondom de beide scholen en het voetbalveldje. De kinderen
van de Corbulo zijn op de fiets naar de Europaweg vertrokken om daar te
knijpen. De vuilniszakken met het opgehaalde vuil zijn vervolgens opgehaald
door de gemeentewerf.
Ook hebben ze ieder in groepjes van 8 de zwerfafvalgame gespeeld in de
gamebus. Omdat de gamebus voor de middag niet geboekt was door een
school elders, is de bus ook in de middag blijven staan, waardoor ook de
kinderen van de groepen 6 en 8 de zwerfafvalgame hebben kunnen spelen.
- De scholen hebben ieder op de website en in het weekblad aandacht besteed aan
het verloop van de actie (zie kaders). Er heeft geen bredere publiciteit
plaatsgevonden in de lokale pers of in de vorm van een persbericht.
Voor het programma zijn beperkte kosten gemaakt. De gamebus van Nederland
Schoon komt gratis langs op scholen bij deelname van minimaal twee groepen.
Daarnaast is gebruik gemaakt van gratis kinderpakketten van Nederland Schoon:
‘Supporter van Schoon’. Aan de inzet van Maarten Milieu waren kosten verbonden (te
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weten €195,- excl. BTW en reiskosten voor twee lessen): deze zijn vergoed door de
gemeente.
Evaluatie
Met de betrokkenen gereflecteerd op het verloop van de actie. De actie is goed
verlopen en voor herhaling vatbaar, zo wordt aangegeven. De kinderen hebben een
leuke en leerzame ochtend gehad en ook de docenten, vrijwilligers en de
burgemeester zijn erg enthousiast. Alles is volgens planning gegaan. Alleen bij de
prikactie bleek dat er minder afval lag rondom de Europaweg dan verwacht doordat
het gras recent gemaaid was, waardoor het er voornamelijk fijngemalen stukjes
zwerfafval te vinden waren; terwijl de kinderen juist enthousiast zijn als ze een ‘grote
vondst’ hebben, zoals een blikje of een lege zak chips. De groepjes zijn zodoende iets
uitgeweken van het aangewezen gebied naar de dichtbijgelegen carpoolplaats en de
omgeving van de bushalte op de brug richting Leiden. Op beide plekken bleek met
name het aantal peuken zeer hoog te zijn. Er werd zelfs een competitie-element
ingebouwd tussen twee groepjes: welk groepje verzamelt de meeste peuken?
Daarnaast geven de betrokkenen aan dat:
de voorbereiding van de actie relatief veel tijd heeft gekost, mede doordat er met
veel mensen samen is gewerkt waardoor veel afstemming nodig was. De
verwachting is wel dat de benodigde tijd minder is bij herhaling van de actie.
de afstemming tussen de betrokkenen hier en daar beter had gekund. De
gemaakte afspraken en bijbehorende taakverdeling waren niet altijd helder. Dit
heeft niet tot grote problemen geleid, zo is aangegeven. Wel is het publiceren van
het persbericht zodoende niet gelukt; dit wordt door de betrokkenen jammer
gevonden.
het gevaarlijk kan zijn wanneer met kinderen geprikt wordt in de omgeving van de
openbare weg. Ondanks de leeftijd van kinderen in groep 7 kunnen zij tijdens de
prikactie in hun enthousiasme hun omgeving vergeten. Prioriteit voor de
begeleiders is dan ook de veiligheid van de kinderen en niet het knijpen naar
zwerfafval.
bij opvolging volgend jaar vraagt de financiering van het programma aandacht. De
knijpers en hesjes kunnen uiteraard hergebruikt worden, maar aan de inzet van
Maarten Milieu (of vergelijkbaar) zijn kosten verbonden. Vraag is of deze kosten
ook door de gemeente worden vergoed. Wanneer deze kosten ten laste van de
scholen of NMEZ komen, moet dit passen in het budget (subsidie op jaarbasis)
van NMEZ of van scholen. Dit vraagt aandacht.
De leerpunten op basis van de evaluatie zijn opgenomen in het advies van het
volgende hoofdstuk.
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Actie zwerfafval
De burgemeester was op bezoek bij groep 7 voor de actie ‘Zwerfafval’. Een aantal kinderen is
door haar tot Knijpertje geridderd. Zij hebben beloofd hun leven lang zwerfafval op te ruimen en
nooit iets op de grond te gooien. De kinderen van groep 7 hebben op een afstand van 200 meter
wel 1000 peuken geruimd!
Basisschool Corbulo, Weekinfo: 7 juni 2013

Basisschool Klaverweide: Weekblad groep 7 – opgesteld door leerlingen van groep 7

c) Spoor 3: Aanpak van de snoeproutes
Voor de uitwerking van spoor 3 is aan de hand van het stappenplan de volgende
activiteiten ondernomen:
Er is met Myriam van Dijk van de afdeling Onderwijs van de gemeente gesproken
over de mogelijkheid om de jongerenadviesraad Zoeterwoude te betrekken bij de
aanpak van snoeproutes. Duidelijk werd dat de raad op dit moment met verschillende
projecten bezig is waarbij eventueel aangesloten kan worden; zoals de uitwerking van
het jongerencompliment (lintje), of de ontwikkeling van een nieuwe jongerenhangplek.
Ze gaf ook aan dat juist op dat moment de jongerenadviesraad een enquête had
uitgezet met een breed aantal thema’s onder de jongeren tussen de 12 en 20 jaar in
Zoeterwoude. Mogelijk zouden de uitkomsten van deze enquête aanknopingspunten
bieden voor een samenwerking met de jongerenadviesraad. Zodoende heeft Public
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Result een A4-tje (voorstel) opgesteld ten behoeve van de Jongerenadviesraad
waarin de raad wordt uitgenodigd om mee te denken over het betrekken van jongeren
bij de aanpak van zwerfafval. Myriam van Dijk, van de afdeling Onderwijs heeft het
voorstel ingediend bij de voorzitter. Bij positieve respons van de raad, zou de
eerstvolgende bijeenkomst met de gemeente d.d. 23 april worden gebruikt als kick-off
bijeenkomst (stap 2), om door te spreken met de gemeente en met Public Result hoe
de betrokkenheid van jongeren bij zwerfafval vorm gegeven zou kunnen worden.
De jongerenadviesraad heeft het voorstel besproken tijdens hun bijeenkomst begin
maart. Uitkomst was dat de JAR Zoeterwoude ervaart als een schone gemeente;
zeker als ze dit vergelijken met bijvoorbeeld het dichtbij gelegen Leiden. Zwerfafval
wordt niet als probleem ervaren en de raad complimenteert de buitendienst: ze
merken maar weinig zwerfafval op en kennen geen hotspots met zwerfafval in
Zoeterwoude.
Gezien de reactie van de jongerenadviesraad is momenteel weinig winst te behalen
door verder in te zetten op dit spoor. Mogelijk geven de resultaten van de enquête
onder jongeren aanleiding om het gesprek met de jongerenadviesraad te heropenen;
deze enquête geeft ten slotte inzicht in wat leeft onder de jongeren van Zoeterwoude.
Zo lang deze resultaten nog niet bekend zijn, is echter besloten geen actie te
ondernemen.
3.4

RESULTATEN
In het bovenstaande is opgenomen hoe de aanpak op de drie sporen is verlopen. Het
project heeft samenvattend geleid tot de volgende resultaten:
Spoor 1: Adopteren van een deel van het gebied
Er is een ‘gezellig samenzijn’ georganiseerd met de burgemeester voor de
actieve, zwerfafval-knijpende bewoners waarbij zij waardering hebben gekregen
van de gemeente voor hun inzet;
Er zijn onderlinge contacten gelegd tussen de actieve, zwerfafval-knijpende
bewoners en de bijeenkomst zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden;
Gezamenlijk is in kaart gebracht welke (buiten)gebieden van Zoeterwoude de
knijpende bewoners samen onder schot hebben en of er nog witte vlekken zijn. Dit
heeft overigens niet geresulteerd in ‘adoptie’ van een gebied, zoals aanvankelijk
wel beoogd was.
Het knijpen van zwerfafval is een vaste activiteit geworden in het programma van
zorginstelling Swetterhage;
Het plastic afval van de bewoners van het bejaardentehuis wordt wekelijks door
een aantal ‘knijpers’ van Swetterhage opgehaald, waarmee nieuwe contacten zijn
gelegd tussen bewoners onderling.
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Spoor 2: Lespakketten op basisscholen
Er heeft een succesvolle zwerfafvalactie plaatsgevonden met de groepen 7 van
twee basisscholen: Klaverweide en Corbulo. In totaal 46 kinderen zijn betrokken
geweest;
Ook de groepen 6 en 8 van de twee basisscholen hebben deel kunnen nemen
aan het programmaonderdeel de gamebus, waarbij ze spelenderwijs leren over
zwerfafval;
Er zijn meerdere kinderen door de burgemeester tot ‘Zoeterwouds Knijpertje’
geslagen;
De ervaring zoals dit jaar opgedaan met de actie geeft een basis voor jaarlijkse
herhaling vanuit NMEZ en ook is uitbreiding mogelijk naar de overige twee
basisscholen van Zoeterwoude.
In bijlage 2 t/m 4 zijn de producten opgenomen horend bij dit spoor:
o een draaiboek voor de voorbereiding van de actie,
o een draaiboek voor de actiedag,
o de informatiebrief bestemd voor de ouders/verzorgers.
Ook is de informatie opgenomen over de gamebus (bijlage 5).
Spoor 3: Aanpak van de snoeproutes
Het benaderen van de jongerenadviesraad heeft vooralsnog niet tot een concrete
doorbraak of actie geleid gericht op de jongeren van Zoeterwoude;
Wel is de jongerenadviesraad geïnformeerd over het belang dat de gemeente
Zoeterwoude hecht aan een schone omgeving en de mogelijkheden die gezien
worden voor samenwerking;
Met de opgedane contacten ligt een basis om – indien hier aanleiding toe is,
bijvoorbeeld naar aanleiding van de resultaten van de enquête- alsnog de overige
stappen te doorlopen en toe te werken naar een gezamenlijke inzet.
Al met al is het traject tot volle tevredenheid van de scholen, vrijwilligers, bewoners en
gemeente uitgevoerd. De gemeente voelde zich zowel organisatorisch als praktisch
zeer ondersteund door de inzet van Public Result. De opgedane leerervaringen
bieden een goede basis voor het behouden en versterken van de contacten en het
succesvol continueren van de inzet, alsook een mogelijkheid voor herhaling en
uitbreiding naar andere basisscholen.
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4.
4.1

Beschouwing
INLEIDING
Het zwerfafvalpartipatie traject in Zoeterwoude is naar behoren uitgevoerd. Op alle
drie de sporen zijn resultaten behaald. De inzet van het traject was om in aansluiting
bij de positieve energie die al gaande is in de gemeente en de initiatieven die lopen,
de partijen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven bij de aanpak van
zwerfafval. Algemeen beeld is dat dit goed gelukt is.
Gebleken is dat de gemeente Zoeterwoude veel goede initiatieven en actieve
bewoners kent die ieder op zijn of haar eigen wijze een bijdrage leveren. Wanneer
gekeken wordt naar de succesfactoren voor het vergroten van de burgerparticipatie
volgens het CLEAR model (zie kader) scoort de gemeente goed op alle
succesfactoren. Per factor beschouwd kan het volgende gesteld worden:
Can do: de kracht van de aanpak zoals uitgevoerd in Zoeterwoude is dat er wordt
gekeken op welke manier bewoners vanuit hun eigen kunnen een bijdrage
kunnen leveren. Zorginstelling Swetterhage is hier een goed bijvoorbeeld van; de
bewoners kunnen op eigen wijze een belangrijke bijdrage leveren aan het
schoonhouden van de gemeente. Maar ook bij de basisscholen is in
samenwerking met de NMEZ gekeken in welke vorm een project het beste zou
aansluiten bij de wensen van docenten.
Like to: de wil om te participeren is groot gebleken in de gemeente. Bewoners,
ouders van kinderen op de basisscholen; ieder draagt graag een steentje bij. Ook
de jongerenadviesraad staat open voor samenwerking met de gemeente op dit
thema; zij het dat de adviesraad zwerfafval niet als probleem ervaart. De
participatiegraad is dan ook niet alleen afhankelijk van de bewoners; maar ook
van de identiteit – het DNA – van een gebied. Verderop in deze paragraaf wordt
hier nader op ingegaan.

CLEAR model voor burgerparticipatie:
Can do – kunnen bewoners participeren;
Like to – willen bewoners participeren;
Enabled to – worden bewoners in staat gesteld om te participeren;
Asked to – worden bewoners gevraagd om te participeren;
Responded to – zien de bewoners dat er naar hun inbreng geluisterd wordt
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Enabled to: de gemeente faciliteert de participatie bij de aanpak zwerfafval en stelt
bewoners in staat om, als zij dit kunnen en willen, te participeren door het
beschikbaar stellen van knijpers en door bijvoorbeeld het ophaalschema van de
buitendienst aan te passen op de inzet van bewoners. De gemeente stelt zich
hierin heel flexibel op: er is veel mogelijk. Daarnaast is budget vrijgemaakt voor de
inzet van Maarten Milieu.
Asked to: de gemeente vraagt bewoners om te participeren, maar het is een
uitnodiging en geen verplichting. Voor spoor 2 bijvoorbeeld - de aanpak op de
basisscholen - geldt dat de burgemeester hierin een centrale rol speelt. Zij vraagt
de kinderen bij het ridderen tot ‘Zoeterwouds Knijpertje’ om zelf geen zwerfafval te
veroorzaken en afval op te ruimen als ze dit tegenkomen. Haar positie als
burgemeester maakt dat de kinderen het afleggen van deze belofte serieus
nemen, waarmee participatie maar ook preventie al vanaf jonge leeftijd hand in
hand gaan.
Responded to: tot slot, de mate waarin bewoners zien dat er naar hun inbreng
geluisterd wordt. De flexibele inzet van de gemeente zoals naar voren kwam bij
enabled to, maakt dat bewoners zich gehoord voelen. Ook het ‘gezellig samenzijn’
zoals plaatsgevonden in het kader van spoor 1 is hier een voorbeeld van: de
gemeente laat de inzet van bewoners niet onopgemerkt voorbij gaan.
Het traject bevestigt dat de gemeente een belangrijke rol speelt in participatie bij
zwerfafval en dat indien de bewoners hier de juiste tools voor krijgen een goed
resultaat kan worden behaald. Een neveneffect is dat de gezamenlijke
verantwoordelijkheid en inzet ook bijdraagt aan de sociale cohesie en de onderlinge
betrokkenheid. De voorbeeldfunctie van de burgemeester is hierin belangrijk
gebleken: haar persoonlijke betrokkenheid bij het thema is een motor voor zowel de
interne ontwikkeling binnen de gemeente op dit thema, als een stimulans voor
bewoners van Zoeterwoude.
Het traject bevestigt ook dat de participatiegraad van bewoners samenhangt met het
DNA van het gebied. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam scoort de gemeente
Zoeterwoude hoog op de leefbaarheidsbaarometer van BZK. De gemeente wordt ook
als zeer schoon ervaren, zowel door de jongerenadviesraad die (vooralsnog) om deze
reden prioriteit geeft aan andere projecten, maar ook door de vrijwilligers van de
zwerfafvalactie op de basisschool: voor de actie plaatsvindt, wordt zelfs extra
zwerfafval gecreeërd omdat de kinderen anders binnen no time klaar zouden zijn met
het afvalknijpen. De urgentie van het probleem is in Zoeterwoude dan ook niet heel
hoog. Maar zoals vuil ook vuil aantrekt, zo zorgt een schone omgeving dat het schoon
blijft. De actieve inwoners, het overzichtelijke schaalniveau van de gemeente (korte
lijnen) en de beperkte aard van de problematiek versterken elkaar zodoende op
positieve wijze in Zoeterwoude.
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4.2

LEERPUNTEN ZWERFAFVALACTIE MET SCHOLEN
De positieve ervaring met de zwerfafval actie geeft een basis voor jaarlijkse herhaling
in samenwerking met NMEZ en voor uitbreiding naar de twee andere basisscholen.
Gekeken zal moeten worden of het mogelijk is om de vier scholen op een en dezelfde
dag een programma aan te bieden, of dat spreiding over twee dagen beter uitkomt.
Afsluitend is in samenspraak met de betrokkenen een aantal leerpunten en adviezen
geformuleerd voor de zwerfafvalactie met de basisscholen. Dit zijn de volgende
punten:
Het aanbieden van een compleet lesprogramma aan de scholen waarbij de
verwachte inspanning vanuit de docenten minimaal is, heeft goed gewerkt. Bij
jaarlijkse herhaling van de actie is het dan ook aanbevolen om hier zoveel
mogelijk op in te zetten.
Door het lesprogramma over zwerfafval op te nemen in het aanbod voor NMEZ
wordt het – net als de boomplantdag en de lenteroute – vast onderdeel voor groep
7; een herkenbaar onderdeel in het totale lesprogramma voor de kinderen op de
scholen.
Voor de voorbereiding van de actie is het aan te raden een kleine projectgroep in
te richten bestaande uit een of twee afgevaardigden namens NMEZ met een vast
aanspreekpunt binnen de gemeente. Heldere afspraken maken binnen de
projectgroep over wie doet wat in de uitvoering van een traject is van belang om
zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Zorg er dan ook voor binnen een traject
dat acties worden bijgehouden, dat de taakverdeling voor alle betrokkenen
duidelijk is en koppel de (tussen)resultaten en de laatste stand van zaken
voortdurend terug.
Voor de invulling van het programma geldt:
Het daadwerkelijk knijpen van zwerfafval door de kinderen wordt als een
belangrijk element gezien, omdat ze zich hiermee bewust worden van hun
eigen omgeving en resultaat kunnen boeken. Een voorwaarde is dan ook
dat er ook afval ligt. Het inbouwen van een competitie-element (welk groepje
haalt het meeste afval op?) kan het enthousiasme versterken.
Wanneer de kinderen rondom de openbare weg knijpen is de veiligheid heel
belangrijk: alle kinderen moeten goed zichtbaar zijn voor weggebruikers door
het dragen van een hesje en de begeleiders (ca. 1 begeleider per vier
kinderen) hebben als taak om de veiligheid van de kinderen te bewaken.
Maarten Milieu van Cyclus heeft het educatieve deel van het programma
verzorgd in de huidige opzet. Alternatief voor dit programmaonderdeel is
Koos de Vuilnisman: www.natuuravontuur.nl.
Bij het opstellen van het programma in het van belang dat duidelijk is in hoeverre
er (extra) budget beschikbaar is vanuit de gemeente, dan wel dat eventuele
kosten uit reguliere middelen van NMEZ en scholen gefinancierd wordt.
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Het verzenden van een informatiebrief vergroot de betrokkenheid van de
ouders/verzorgers voor het thema. Daarnaast kan een week of twee van te voren
persaandacht worden belegd: bijvoorbeeld via het Witte Weekblad.
Het is van belang om oog te hebben voor de docenten: jaarlijks hetzelfde
programma met groep 7 gaat op den duur vervelen. Dit kan worden voorkomen
door de keuze voor deelnemen aan het programma bij de docent te laten, maar
ook door bijvoorbeeld het zwerfafvalprogramma jaarlijks af te wisselen met een
ander project vanuit NMEZ.
De timing van de actie eind mei is goed gevallen dit jaar. Aan te raden is de
datum in nauwe afstemming en ruim van te voren met de scholen vast te leggen
met oog op de jaaragenda’s en de spreiding van de diverse activiteiten in groep 7
(verkeersexamen, kindergemeenteraad, vakanties etc.).
Mogelijk kan het lesprogramma worden opgenomen als onderdeel van een breder
palet aan zwerfafvalacties. Ook is het mogelijk om de scholen te koppelen aan
andere doelgroepen zoals de bewoners van Swetterhage of bijvoorbeeld
middelbare scholieren.
4.3

AANBEVELINGEN
Het traject is naar tevredenheid afgerond en doelstellingen zijn behaald. Een aantal
algemene aanbevelingen tot slot op basis van het verloop van het participatietraject in
Zoeterwoude.
Een praktische aanbeveling betreft de grote hoeveelheid peuken zoals aangetroffen
rondom de bushalte bij de brug richting Leiden en de carpoolplaats waar geprikt is
door de kinderen van groep 7. Dit is waarschijnlijk geen incident en zonder
maatregelen is de kans groot dat deze plekken opnieuw vervuild worden met peuken
van forenzen. Voor zover bekend zijn rondom deze locatie geen speciale
voorzieningen aanwezig om rondzwervende peuken tegen te gaan. De carpoolplaats
valt onder de Provincie en de bushalte is verantwoordelijkheid van gemeente Leiden.
Aanbeveling is daarom om in gesprek te gaan met Provincie en gemeente Leiden om
hier een oplossing voor te vinden. Mogelijk kunnen hier afvalbakken worden geplaatst
die voorzien zijn van een asbakfunctie, een speciale peukenzuilen of kan een
wandasbak worden geplaatst.
Aansluiting bij bestaande netwerken en goede initiatieven in de gemeente heeft veel
resultaat opgeleverd. Zo is het betrekken van de NMEZ een belangrijke spin-off
gebleken voor de uitvoering van de actie op de basisscholen. Het is voor de gemeente
dan ook essentieel om goed in beeld te hebben welke netwerken er zijn en welke
partijen en sleutelfiguren zich in het netwerk bevinden. Door hierbij breed te kijken
naar mogelijke partners kunnen nieuwe, onverwachte samenwerkingen ontstaan.
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Tijdens het traject is gebleken dat het delen van informatie tussen de afdelingen
binnen de gemeente van belang is zodat wederzijds optimaal gebruik gemaakt kan
worden van de aanwezige kennis en netwerken, maar ook zodat projecten elkaar
kunnen versterken. Een voorbeeld is het contact met de afdeling Onderwijs: door deze
afdeling te informeren over de aanpak van zwerfafval is de basis gelegd voor een
nieuwe samenwerking rondom dit thema, bijvoorbeeld op het moment dat de
uitkomsten van de jongerenenquête hier aanleiding toe geven.
Van belang is dat de gemeente tijd voor het aanjagen van initiatieven, voor
begeleiding en coaching, maar ook geld beschikbaar heeft om de participatie te
faciliteren en actieve bewoners te ondersteunen en waardering te geven. Met
beperkte middelen kan veel resultaat worden behaald. Een overweging is dan ook om
de financiering van de zwerfafvalactie met basisscholen als vaste post te reserveren,
danwel te zorgen dat het programma incl. eventuele de benodigde middelen geborgd
is bij NMEZ .
Er is ook geconstateerd dat er een grens is aan de mate waarin de gemeente kan
sturen op het vergroten van de participatie bij zwerfafval. In geval van gemeente
Zoeterwoude lijkt deze grens vooral bepaald door de schoonheid van de gemeente:
de gemeente wordt als schoon ervaren door haar inwoners. Op het moment dat de
urgentie voor het probleem ontbreekt bij bewoners, wordt het lastig om hen te
bewegen om te participatie. Wel zijn er mogelijkheden wanneer de gemeente in
samenspraak met bewoners op zoek gaat naar nieuwe vormen van participatie. Te
denken valt aan buurtondernemingen, waarbij een onderneming uitvoering geeft aan
de afspraken zoals gemaakt met de gemeente, of zelfbeheer waarbij bewoners
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het verzorgen van de ‘plus’ op een
bepaalde schoonsgraad van een gebied. Hierbij is het mogelijk om het thema breder
te trekken dan alleen zwerfafval naar andere aspecten die van belang zijn bij de
beleving van de openbare ruimte als ‘heel’ (technische staat, schade), om zo een
hoog kwaliteitsniveau te behouden.
Tot slot is borging van belang. Omdat vuil ook vuil aantrekt, is het noodzakelijk dat de
gemeente goed zicht houdt op de situatie in het gebied. Dit kan door een vinger aan
de pols te houden bij de sleutelfiguren die zich inzetten tegen zwerfafval –
bijvoorbeeld met het jaarlijkse ‘gezellig samenzijn’ met de burgemeester, door de
kwaliteit van de openbare ruimte regelmatig te controleren en door de opgedane
ervaring binnen de gemeente te delen en gezamenlijk te reflecteren.
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BIJLAGE 1: SAMENWERKINGSCREATOR LEEFBAARHEID
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BIJLAGE 2: DRAAIBOEK ZWERFAFVALACTIE MET BASISSCHOLEN (GROEP 7)
Nb: In onderstaand draaiboek wordt uitgegaan van de uitvoering van de actie eind mei en
gaat uit van eenzelfde lesprogramma. Als voor een andere datum wordt gekozen, heeft dit
uiteraard consequenties voor de planning van de verschillende onderdelen.
Actie

Verantwoordelijke

Uiterste
datum

Invulling

Scholen benaderen voor
interesse in
zwerfafvalactie

Gemeente/ NMEZ

Begin van
het
schooljaar

Deelname (aantal) scholen
helder

Projectgroep
samenstellen

Gemeente/ NMEZ

Begin van
het
schooljaar

Projectgroep zorgt voor
organisatie zwerfafvalactie,
o.l.v. gemeente en NMEZ

Beschikbaarheid van
burgemeester uitvragen

Gemeente

zsm

Burgemeester opent met
scholen samen de activiteit

Datum vastleggen met
docenten

Projectgroep

zsm

Datum vastleggen in
agenda’s van betrokkenen
+ scholen

(concept) programma
opstellen voor de dag

Projectgroep

Maart

Een programma per klas

Maarten Milieu boeken

Projectgroep

zsm

Maarten Milieu verzorgt het
klassikale programma

Stroomvoorziening
scholen organiseren +
locatie bepalen Gamebus
(ruim 7 meter)

Projectgroep

Begin april

Parkeerplaats Gamebus

Opvragen aantal
leerlingen per klas tbv
groepen Game Bus

Projectgroep

Begin april

Benodigde tijd en
groepsgrootte per klas voor
Gamebus

Bestellen kinderpakket
Supporter van schoon
(3x)

Projectgroep

Begin april

Pakket zijn vanaf april weer
beschikbaar

Afspraken voor gamebus

Projectgroep

April

-

Programma (tijden)
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vastleggen met Stichting
Nederland Schoon

-

Gesprek met docenten
(groep 7)

Gemeente

(Begin)
april

Informatiebrief opstellen
voor ouders en scholen
(uit te delen in de klassen)

Projectgroep

(Concept
half april)
Uiterlijk
april gereed

Begeleiders/ ouders
regelen voor de actiedag

Projectgroep

April

(Overige) benodigdheden
regelen

Gemeente

April

Afspraken maken met
gemeentewerf

Gemeente

April/mei

Lesmateriaal organiseren/
afstemmen met Maarten
Milieu

Projectgroep

April

Parkeerplaats bus
Stroomvoorziening

Voorbereidend gesprek
met docenten over de
activiteit
Informatie voor de
basisscholen over
deelname;
Brief die leerlingen aan
ouders kunnen geven;

Begeleiding van ouders 2 á
3 ouders per klas regelen
in samenwerking met
basisschool
- Hesjes
- Knijpers
- Vuilniszakken
- Lint (om gebied van te
kaderen)
Vóór actie
geselecteerde
gebieden niet intensief
reinigen
Op datum actie afval
ophalen
Lespakket Zwerfafval Mooi
niet; of
aantal A4tjes opstellen met
voorbeelden van
verschillend zwerfafval

Verspreiden van
lesmateriaal onder
docenten met toelichting

Projectgroep

Begin mei

Op te hangen in de klas

(Externe) publiciteit

Projectgroep

Begin mei

Journalist aanwezig
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organiseren:

gedurende activiteit voor
persbericht/nieuwsitem
lokale media

Unity FM/TV
Witte Weekblad

Afspraken maken tbv
verslaglegging op website
gemeente + fotograaf
regelen.

Gemeente

Begin mei

Input voor verslag activiteit
op gemeentesite met foto

(telefonisch) overleg met
Maarten Milieu

Projectgroep

Half mei

Laatste afspraken en
invulling van de dag

Overleg met
burgemeester

Gemeente

Half mei

Bespreken verloop van de
opening

Voorbereidende
bijeenkomst voor laatste
afstemming

Projectgroep

Ca. een
week van
te voren

Doorlopen afspraken en
draaiboek

Communicatie via
facebook en twitter over
de activiteit

Projectgroep

Mei

Dag van activiteit

Allen

(Pers)bericht publiceren

Juf/meester,
projectgroep

Optie: begeleiders
aanwijzen om foto’s te
maken

-Zie draaiboek specifiek
voor de activiteit

Na de actie

Verslag activiteit:
- op gemeentesite
- tbv nieuwsbrief scholen
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BIJLAGE 3: DRAAIBOEK VOOR DE DAG VAN DE ZWERFAFVALACTIE GROEP 7
Basisscholen:
Datum actie:

Klaverweide en Corbulo
Vrijdag 31 mei 2013

De groepen 7 van basisscholen Klaverweide en Corbulo nemen deel aan de activiteit. De
burgemeester van Zoeterwoude zal een voor beide klassen praatje houden voordat de activiteit
begint. De beide scholen komen dan samen op het schoolplein van Corbulo. Daarna zullen de
scholen elk apart het programma doorlopen van 9.00 uur tot ca. 11.30 uur.
Het programma voor Corbulo (16 kinderen) op hoofdlijnen:
8.45 – 9.00 uur
9.00 – 9.45 uur
9.45 – 10.45 uur
11.00 –11.30 uur

Praatje burgemeester
Gamebus (2 groepen)
Prikactie groenstuk bij Europaweg
Les van Maarten Milieu

Het programma voor Klaverweide (30 kinderen) op hoofdlijnen:
8.45 – 9.00 uur
9.00 – 9.45 uur
9.45 – 10.15 uur
10.15 –11.45 uur

Praatje burgemeester
Prikactie omgeving school en voetbalveldje
Les van Maarten Milieu
Gamebus (4 groepen)

Op de volgende pagina’s is het programma te vinden per school. In de bijlage is een
beschrijving toegevoegd van de gamebus zwerfaval.
Benodigde begeleiding
Naar verwachting is begeleiding van ca. 5 ouders/verzorgers gewenst voor beide groepen:
ca. 3 voor groep 7 van Klaverweide (30 kinderen)
ca. 2 voor groep 7 van Corbulo (16 kinderen)
Per onderdeel geldt dat:
Voor de prikactie en evt. het fietsen naar de locatie (in geval van Corbulo) is begeleiding
noodzakelijk (ca. 1 begeleider per 5 kinderen incl. juf / meester).
Voor de gamebus geldt dat de kinderen in groepjes van max. 8 kinderen het spel spelen
onder begeleiding van (minimaal) 1 begeleider.
Voor de les van Maarten Milieu geldt dat hier in principe geen begeleiding voor nodig is:
deze vindt klassikaal plaats en wordt verzorgt door Cyclus. De juf / meester is aanwezig,
mogelijk kunnen de begeleiders (als hier belangstelling voor is) aansluiten bij de les.
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Programma Activiteit Corbulo (16 kinderen)
Tijd

Actie

Verantwoordelijk

Benodigdheden

8.00
uur

Gebied Europaweg afzetten met
lint: check op zwerfafval!

Petra/ Yvonne

- Lint

8.15
uur

Begeleiders aanwezig en
instrueren

Petra/ Yvonne

-Materialen uitdelen
-Motiveren en voorbereiden
-Programma van de dag meegeven
- Aandacht voor veiligheid kinderen:
welk afval is gevaarlijk (glas, wietzakjes
etc.)
-Aangeven dat ze duidelijk herkenbaar
moeten zijn
-Telefoonnummers uitwisselen

8.30
uur

Groep 7 verzamelen op het
schoolplein Corbulo

Juf/meester,
begeleiders

- Klaverweide loopt met leerlingen naar
Corbulo

8.45
uur

Praatje burgemeester op het
schoolplein Corbulo + fotomoment

Burgemeester

Fotograaf (of een van de begeleiders, juf
of meester)

9.00 –
9.45
uur

Gamebus: kinderen spelen in 2
groepjes ieder ca. 15- 20 minuten

Yvonne & Petra
en begeleiders

- Gamebus; daarnaast:
- (regulier) lesprogramma

9.45
uur

Vertrek met fiets naar Europaweg
voor prikactie

Juf/Meester,
begeleiders

- Fietsen
- Toezicht houden op kinderen

10.00
uur

Prikactie Corbulo in groenstuk bij
Europaweg

Juf/ meester,
Yvonne & Petra
en begeleiders

-Kinderpakket supporter van schoon
-Kinderen hesjes aan
-Grijpers/ knijpers
-Handschoenen en vuilniszakken
-Toezicht op kinderen houden

10.45
uur

Terug naar school fietsen

Juf/meester en
begeleiders

-Punt waar alle vuilniszakken verzameld
worden

11.00
11.30
uur

Maarten Milieu geeft les aan de
kinderen over zwerfafval

Juffen/meesters

- benodigdheden voor Maarten Milieu

11.00
uur

Vuilniszakken ophalen bij
Europaweg

Reinigingsdienst

-Gevulde vuilniszakken

Doorlopend

Fotograaf (ook bij prikactie)

Fotograaf /
begeleiders

-Iemand die foto’s maakt
-Camera

32

Programma Activiteit Klaverweide (30 kinderen)
Tijd

Actie

Verantwoordelijk

Benodigdheden

8.00
uur

Omgeving school en
voetbalveldje: check op zwerfafval

Petra/ Yvonne

8.15
uur

Begeleiders aanwezig en
instrueren

Petra/ Yvonne

8.30
uur

Kinderen groep 7 verzamelen en
lopen naar Corbulo

Juf/ meester,
Yvonne & Petra
en begeleiders

8.45
uur

Praatje burgemeester op het
schoolplein Corbulo + fotomoment

Burgemeester

Fotograaf (of een van de begeleiders, juf
of meester)

9.00
uur

Prikactie Corbulo in de omgeving
van de school (voetbalveldje)

Juf/ meester,
Yvonne & Petra
en begeleiders

-Kinderpakket supporter van schoon
-Kinderen hesjes aan
-Grijpers/ knijpers
-Handschoenen en vuilniszakken
-Toezicht op kinderen houden

9.30
uur

Afronden en terug naar school

Juf/meester en
begeleiders

-Punt waar alle vuilniszakken verzameld
worden

9.45
uur10.15
uur

Maarten Milieu geeft les aan de
kinderen over zwerfafval en het
vuil wat ze zelf gevonden hebben

Juf/meester

- benodigdheden Maarten Milieu

10.15
–
11.45
uur

Gamebus: kinderen spelen in 4
groepjes ieder ca. 15- 20 minuten

Yvonne & Petra
en begeleiders

- Gamebus; daarnaast:
- (regulier) lesprogramma

11.15
uur

Vuilniszakken ophalen

Reinigingsdienst

-Gevulde vuilniszakken

Doorlopend

Fotograaf (ook bij prikactie)

Fotograaf/
begeleiders

-Camera
-Iemand die foto’s maakt

-Materialen uitdelen
-Motiveren en voorbereiden
-Programma van de dag meegeven
-Aandacht voor veiligheid kinderen: welk
afval is gevaarlijk (glas, wietzakjes etc.)
-Aangeven dat ze duidelijk herkenbaar
moeten zijn
-Telefoonnummers uitwisselen
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BIJLAGE 4: INFORMATIEBRIEF VOOR OUDERS/VERZORGERS

Onderwerp:

Aankondiging zwerfafvalochtend “Zoeterwoude Schoon”

Datum:

21 mei 2013

Beste ouders, verzorgers,
De basisscholen De Klaverweide en Corbulo en de gemeente Zoeterwoude zetten zich samen
in voor een schone gemeente zonder zwerfafval. Want voor een schone gemeente is de inzet
van iedereen nodig! Daarom wordt op vrijdag 31 mei a.s. een leerzame ochtend georganiseerd
waarbij de leerlingen van groep 7 op interactieve wijze leren over zwerfafval.
Het programma is opgesteld samen met Natuur- Milieu-educatie Zoeterwoude (NMEZ) en
bestaat uit drie onderdelen. De kinderen krijgen les van Maarten Milieu van afvalinzamelaar
Cyclus, leren ze spelenderwijs wat zwerfafval is en waar het vandaan komt in de Gamebus van
Nederland Schoon en gaan ze ook zelf op pad gewapend met een knijper, om rondzwervend
afval te verzamelen. Burgemeester Bloemen komt persoonlijk langs om de leerlingen succes te
wensen deze ochtend.
Tot slot, de leerlingen van groep 7 van basisschool Corbulo gaan op de fiets op pad. Wij
verzoeken u dan ook te zorgen dat uw kind een fiets ter beschikking heeft.
We hopen op een leerzame, leuke ochtend!

Mede namens gemeente Zoeterwoude,

Basisschool Klaverweide /
Basisschool Corbulo
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BIJLAGE 5: INFORMATIE OVER ZWERFAFVAL 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. De maximale
grootte per groep is 8 spelers. Er wordt vier keer gespeeld door vier verschillende groepjes.
Elke gamer krijgt van de leerkracht een controller om mee te spelen.De game duurt per groepje
15-20 minuten. Bij een klas met 30 kinderen duurt het programma dus ongeveer anderhalf uur.
Per dagdeel kunnen maximaal 60 kinderen de game spelen.
Een virtuele presentator verwelkomt de kinderen en legt ze uit wat de bedoeling is. Er wordt
ingezoomd op de eigen omgeving en het spel begint. Er worden in "jouw stad" vier ernstig
vervuilde buurten uitgelicht die de kinderen virtueel gaan opruimen. Van ieder kind wordt een
foto gemaakt die op het geanimeerde game-karakter wordt geplakt. Dit karakter wordt bestuurd
met de controller, wat natuurlijk voor hilarische taferelen zorgt.
Een schonere omgeving heeft effect. En naarmate het opruimen vordert zijn deze effecten ook
merkbaar in de bus: je hoort meer vogels fluiten, spelende kinderen, lachen en het licht
verandert geleidelijk van grauw naar zonnig.
Er zijn vier verschillende games die elk ongeveer 4 minuten duren. Met elke game zijn punten te
verdienen. De teams strijden niet tegen elkaar, maar met elkaar tegen andere scholen. De
eindscore is het gemiddelde van alle groepjes, en wordt na afloop getoond op het digitale board
in de klas. Uiteindelijk heeft natuurlijk één school de meeste punten, maar iedereen wint want
heel Nederland is weer een stukje schoner!
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