
Schoon, heel en veilig
Met elkaar houden wij onze buurten en wijken 
schoon en leefbaar!

Esther Hunsche
Projectleider Afvalpreventie
Oktober 2022



Groene 
instrumenten

Blauwe 
instrumenten

Reinigen, schoon maken

Participatie: stimuleren 
en faciliteren inwoners 

en bedrijven 

Communicatie

Preventie door 
gedragsbeïnvloeding 

Beheer voorzieningen 
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inrichting openbare 
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Educatie
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Handhaven

Zwerfafvalbeleid,vastgesteld
in april 2021 t/m 2025

Schone Buurt 
Coaches



De Schone Buurt Coaches van 
Alphen aan den Rijn

Sinds 01 januari 2018

Vlnr:
Simone Boegheim  
Straatwerk, contacten vrijwilligers, educatie 
anderstaligen

Esther Hunsche
Projectleider, netwerken stakeholders in-/extern, 
strategie, straatwerk

Karen van ‘t Padje 
Straatwerk, educatie kinderen, social media, 
contacten vrijwilligers



Hoe
• Stimuleren participatie

• Opschoonacties initiëren en faciliteren

• Containeradoptie initiëren en stimuleren

• Projecten richting specifieke doelgroepen bv ondernemers,

nieuwe Nederlanders, hotspot locaties

• Deelname gebiedstafels

• Gedragsbeïnvloeding

• Zichtbaar zijn op straat, aanspreken en aanspreekbaar zijn 

• Nudging, duidelijke uitingen, visueel maken ipv teksten: borden, 

stickers, streetart etc.

• Educatie

• Eigen lespakketten op (basis)scholen, taalscholen en 

buitenschoolse opvang

• Communicatie

• Informatie verspreiden via één op één contacten, buurtacties, zichtbaarheid              
op straat, (social) media en bewonersbrieven.

• Platformfunctie via Facebook en Instagram.

• Campagnes 

•



Participatie: opschoonhelden

Ca. 450 vrijwilligers gemotiveerd

Zowel ‘Schittert’ groepen als individuele lopers

Toename gemiddeld 5 per week in Corona tijd



Participatie: containeradoptie

Per 01 november 2022:

123 adoptanten

Ca. 250 containers en prullenbakken

Reguliere aanmeldingen



Gedragsbeïnvloeding: 
visualisatie

• Nieuwe stickers op alle ondergrondse containers
• Visueel handelingsperspectief voor zo groot 

mogelijk bereik
• Proef met 3 soorten containerborden
• Streetart uitingen bij containers



Gedragsbeïnvloeding: 25-meter regel

• 425 middenstanders deur aan deur bezocht

• Samenwerking met ondernemersvereniging

• Bezem en blik uitgedeeld

• Controle na half jaar door BOA’s



Afvaleducatie scholen

Jaarlijks worden alle 
scholen benaderd en 
wordt het educatie-
programma actief onder 
de aandacht gebracht.



Ondergrondse containers 
oppimpen met VMBO



Educatie Afval Detectives 

Speels programma voor buitenschoolse opvang van 4 tot 10 
jaar

In eigen beheer samengesteld op basis van Alphense situatie

Vooral nuttig in buurten met grote diversiteit: makkelijker 
contact met ouders!

Wordt jaarlijks herhaald, begeleid(st)ers worden opgeleid.



Educatie statushouders

Als verplichte lessen opgenomen in 
aanbesteding richting marktpartijen

(Echt Nederlands nu aanbieder)

Lesmateriaal in eigen beheer
ontwikkeld

Statushouders krijgen voorlichting
over het afval- en grondstoffenbeleid

Docenten worden middels een hand-
boek opgeleid om de lessen zelf te
geven

Ook lessen in buurtcentra (oa
Edelstenenbuurt) 



Communicatie: Facebook en Instagram als 
platforms voor informatie en netwerken

www.facebook.com/schonebuurtcoaches
Insta @schonebuurtcoachesaadr

Facebookberichten Schone Buurt Coaches 2021

Aantal geposte berichten 164

Aantal mensen bereikt 15.891

Aantal reacties/likes 3.034

http://www.facebook.com/schonebuurtcoaches


Resultaten 2021

• 36 scholen bezocht, ca. 1.900 schoolkinderen rechtstreeks bereikt

• 425 ondernemers voorzien van informatie en een bezem tbv de 25-meter regel

• 9 BSO's gestart met zelf ontwikkeld programma Afval Detective’s

• 49 opschoon- en flyeracties gehouden in buurten, wijken en kernen, incl. 
Alphen Schoon week

• 7 presentaties aan collega gemeenten

• Artikelen en interviews verschenen in AD, Week in Beeld, Alles in Alphen en 
landelijk vakblad Afval

• 10 x presentatie Statushouders ism taalscholen en Bibliotheek

• 345 geregistreerde vrijwilligers  (83 bij start)

• Start Facebook pagina als platform vrijwilligers

• Start Instagram account



De resultaten
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Kinderen bereikt (fysiek) Tot: 2.937

Statushouders bereikt Tot: 149

Borden / stickers Tot: 115

Streetart uitingen gespoten Tot: 47

Acties wijken en kernen Tot: 92

Nieuwe vrijwilligers (excl. Schittert) Tot: 450

Nieuwe containeradoptanten Tot: 123

Activiteiten Schone Buurt Coaches

2020 2021 2022



Doet u ook mee?

Mail naar:
schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl


