Zwerfafvalgame
Een gezamenlijke aanpak van zwerfafval werkt! Maar hoe zorg je er als beleidsambtenaar voor dat
je die andere partijen bij je zwerfafvalbeleid betrekt en tot samenwerkingsafspraken komt? Een
workshop met de Serious Game Zwerfafval kan daarbij een goede eerste stap zijn.
Inzet van de Serious Game Zwerfafval
Bij een integrale zwerfafvalaanpak zijn veel partijen betrokken. Partijen binnen de gemeente, zoals
politici, handhaving, communicatie en reiniging, en ook partijen buiten de gemeentelijke
organisatie, zoals aannemers, terreinbeheerders, scholen, winkeliers en horecaondernemers. In de
praktijk blijkt het lastig om deze partijen te betrekken, omdat elke partij vanuit zijn eigen
werkelijkheid tegen zwerfafval aankijkt. In een workshop met de Serious Game Zwerfafval kan de
beleidsambtenaar het onderwerp op een leuke, ontspannen en effectieve manier op de agenda
zetten.
De game zorgt ervoor dat:

er veel kennis in korte tijd wordt uitgewisseld en overgedragen. Door interactief aan de
slag te gaan met de game, blijft de kennis ook beter hangen.

deelnemers intuïtie ontwikkelen over zwerfafvalbeleid. Welke effecten hebben de
verschillende soorten maatregelen en hoe zijn deze maatregelen van elkaar afhankelijk?

stakeholders zich inleven in andere belanghebbenden en hun verantwoordelijkheden en
maatregelen leren kennen.

de verschillende partijen echt met elkaar in gesprek gaan. De game kan leiden tot nieuwe
samenwerkingsafspraken om de openbare ruimte schoon te houden.
De gameworkshop kan op drie verschillende manieren ingezet worden:

Als eerste stap voor het maken van samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en
externe partijen.

Als start van het gesprek over de besteding van zwerfafvalgeld en/of het opstellen van
zwerfafvalaanpak.

Bij het inwerken van nieuwe collega’s en bestuurders.
Opzet van de workshop en de Serious Game
In het digitale spel Zwerfafval ontwikkelen drie partijen –wethouder, coördinator zwerfafval en
coördinator reinigingsdienst – het zwerfafvalbeleid van de fictieve stad Wikkeldam. Hun opdracht is
te zorgen voor een schone stad met
tevreden burgers binnen de kosten. Om
dit te bereiken kunnen de spelers
maatregelen uitvoeren die bij hun rol
horen. Het spel omvat de hele keten:
van preventie tot reinigen.
In de workshop, die een dagdeel duurt,
spelen maximaal 9 mensen de
Zwerfafvalgame in drie rondes. In iedere
ronde is de situatie weer anders en
worden de spelers uitgedaagd er een
schepje bovenop te doen. Na elke ronde
bespreken de deelnemers wat er
gebeurde en krijgen zij feedback.
Na de derde ronde bespreken we hoe de inzichten uit de game kunnen worden ingezet in de
dagelijkse praktijk. Dit is het belangrijkste onderdeel van de workshop.
RO2 begeleidt de workshop samen met de beleidsambtenaar van de betreffende gemeente.
Daardoor komen situaties uit de dagelijkse praktijk terug in de game.

Praktische informatie

De workshop duurt een dagdeel (ongeveer 4 uur). Daarnaast vragen wij van de
beleidsambtenaar een halve dag voorbereidingstijd. Deelnemers hoeven zich niet voor te
bereiden.

Aan de workshop kunnen minimaal 3 tot maximaal 9 deelnemers meedoen.

De workshop wordt begeleid door RO2. RO2 heeft de serious game ontwikkeld samen met
Kenniscentrum Gemeente Schoon van Rijkswaterstaat.

De workshop kost 3800 euro (excl BTW), inclusief voorbereiding, inhoudelijke en
technische ondersteuning en hard- en software. Gemeenten die aangesloten zijn bij
Gemeente Schoon krijgen korting en betalen 2500 euro (excl BTW).
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met RO2
(info@ro2.nl of 06-42659113)
Praktijkervaring Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer ging met een groep deelnemers aan de
slag met de Zwerfafvalgame voor een gezamenlijke aanpak
van zwerfafval.
Inge Klijsen, projectleider Zwerfafvalbeheersing van de
gemeente Zoetermeer, had een gevarieerde groep deelnemers
uitgenodigd. Waaronder horecaondernemers, twee
aannemers, een betrokken inwoner, het hoofd Handhaving, de
wethouder en het afdelingshoofd Stadsbeheer.
Zwerfafvalgame groot succes!
De gemeente wilde met de workshop de bewustwording over zwerfafval vergroten en het gesprek
op gang brengen om tot een gezamenlijke aanpak te komen. En dat is gelukt. Alle deelnemers
waren na afloop van de workshop erg enthousiast. “We moeten gezamenlijk optrekken willen we
zwerfafval voorkomen,” die bewustwording noemt Klijsen de belangrijkste opbrengst van de
bijeenkomst.
“En we zijn nog lang niet uitgesproken. Unaniem is besloten tot een vervolgbijeenkomst om verder
te brainstormen.” Ook gaan de deelnemers naar aanleiding van de bijeenkomst zelf aan de slag. Er
is een afspraak gemaakt tussen een horecaondernemer en het hoofd Handhaving en de aannemers
hebben aangegeven mee te willen helpen met scholenvoorlichting.
Hoor meer over de ervaringen van de deelnemers in het korte filmpje over de zwerfafvalgame.

