
Presentatie 
Stichting Schoon Goeree-Overflakkee met 

Jaap de Boer van Helemaal Groen 



‘Als je het eenmaal 
ziet, kun je het niet 
meer…..NIET zien’

Marcel Brevé

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee
9 februari 2022
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INTRODUCTIE 

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee is een netwerk van vrijwilligers, bedrijven en
organisaties die als gezamenlijk doel hebben om het eiland Goeree-Overflakkee 
schoon te maken en te houden van zwerfafval.



TIJDLIJN
2018
Start burgerinitiatief en 
opzet Facebook groep

2018
Lokale activiteiten op de 
kop van Goeree



2019
Aandacht lokale media 
voor zwerfafval probleem

2020
Jumbo Sperling sponsor 
groene hesjes vrijwilligers

2020 CORONA!
Acties moeten stoppen, 
minder resultaat dan gehoopt 

2021
Blikjes sparen voor verzorging 
dieren Faunapark Flakkee



2021
Top 5 van Nederland bereikt 
in de Helemaal Groen app

2021
30 april - Oprichting
Stichting Schoon Goeree-Overflakkee 

2021
Pelle Huising vindt 700 euro
in envelop Middelharnis

2021
Invoering rode vuilniszakken 
voor inname zwerfafval 



2021
Facebook groep bereikt
821 leden

2021
Goede afspraken met RAD
over afvoeren zwerfafval 

2021
Realisatie nieuwe website

2021
Ontvangst ‘opgeruimd staat 
netjes’ waardecheque



DOELSTELLINGEN

VOORLICHTING

INZICHTENORGANISEREN

GEDRAG MATERIALEN

VERBINDEN 

Organisatie van periodieke en specifieke
opruimacties voor onze achterban op 
heel Goeree-Overflakee.

Creëren van bewustzijn en betrokkenheid
bij mensen zodat zwerfafval sneller wordt
opgeruimd.

Positieve voorlichting geven aan scholen en
bedrijven via onze website en social media 
kanalen.

Bijhouden hoeveel en welke soorten
zwerfafval zich op (hotspot) locaties

bevinden en zijn opgeruimd.

Een instructie, grijper, ring en rode 
vuilniszakken beschikbaar stellen voor

alle vrijwilligers van onze stichting.

Alle zwerfafvalrapers met elkaar
verbinden om het grote

zwerfafvalprobleem aan te pakken op 
Goeree-Overflakkee.



SPEERPUNTEN 

SAMENWERKEN

FONDSENWERVING

PROJECTEN

EILAND PROMOTIE

BEWUSTWORDING 

CIRCULAIRE ECONOMIE
Een bijdrage leveren aan de circulaire 
economie. Zwerfafval als nieuwe 
grondstof. Samen geld besparen.

Zwerfafval groot maatschappelijk 
probleem. Bewustwording en 
gedragsverandering creëren.

Mede zorgdragen aan het positieve imago 
van Goeree-Overflakkee als aantrekkelijke 
toeristische bestemming.

Bundelen van onze project activiteiten 
en werkzaamheden in de Stichting 

Schoon Goeree-Overflakkee.

Financiering voor projecten zoeken 
door aantrekken giften, sponsoren, 
donateurs en subsidieverstrekkers.

Gesprekspartner zijn voor diverse 
partijen. Samen grenzen verleggen 

voor verbetering leefomgeving.



Bestuur Stichting Schoon Goeree-Overflakkee

ACTIEVE BESTUURSLEDEN

PASCHA KOMTTEBED
secretaris
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bestuurslid
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voorzitter
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penningmeester
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bestuurslid



VRIJWILLIGERS 









VRIJWILLIGERS 



MOTIVATIE VRIJWILLIGERS



INTRO JAAP DE BOER

Bedenker en initiatiefnemer van Helemaal Groen 

Als particulier initiatief gestart met het ontwikkelen 
van een gratis ‘Helemaal Groen’ smartphone app voor 
zwerfvuil rapers  

Sinds April 2019 maakt de app op een kaart direct 
zichtbaar waar zwerfvuil is geraapt

Ooit begonnen met 7 deelnemers in een klein dorp in 
de Achterhoek, nu uitgegroeid tot ruim 8.000 in heel 
Nederland  

Woonachtig in Geesteren, Gemeente Berkelland, Gld

Het initiatief werd in 2020 de Stichting Helemaal Groen 
met ANBI ‘goed doel’ status 



ONTWIKKELING HELEMAAL GROEN



IN 4 STAPPEN DOE JE MEE!

Installeer de Helemaal Groen app via Google Play of Apple App Store 
op je smartphone

Registreer je gratis (alleen naam, mobiel nummer en Gemeente)

Activeer de app en begin je wandeling

Sla na je wandeling de route op en sluit de app

“Je ziet het gelopen traject direct terug
op de kaart van de Helemaal Groen app 

of via het dashboard op de website 
van Helemaal Groen ”



HELEMAAL GROEN APP

STICHTING HELEMAAL GROEN
App ontwikkeld door Jaap de Boer met als doel de eigen 

omgeving schoon te maken en vrij te houden van zwerfvuil.

STIMULEERT MENSEN

COMPETITIE 

VERANDERING KLEUR

VOOR IEDEREEN

PROMINENT OP DE KAART

De route die is schoon gelopen wordt opgeslagen en is 

voor iedereen die de app gebruikt zichtbaar op een kaart.

De 352 Gemeenten (2021) in de app gaan onderling de strijd

aan om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement..

De schoon gelopen groene lijntjes in de app veranderen langzaam

van kleur waardoor een route opnieuw kan worden gelopen.

De app is ook geschikt voor minder mobiele mensen in 

bijvoorbeeld een scootmobiel of  te gebruiken op de fiets. 

De Gemeente Berkelland en Gemeente Goeree-Overflakkee 

staan, dankzij de vele vrijwilligers, in de TOP van SCHOONSTE 

GEMEENTEN van Nederland. 



HELEMAAL GROEN PARTNER ! 

De Helemaal Groen Partner status stimuleert meer inwoners om ons mooie 
eiland schoon te maken en te houden van zwerfafval

De Gemeente Goeree-Overflakkee erkent, waardeert en steunt alle 
(huidige) 150 vrijwillige zwerfafvalrapers op het eiland 

De ondersteuning van de Gemeente Goeree-Overflakkee is 
zichtbaar in de Helemaal Groen app

Vermelding met logo op Helemaal Groen website, nieuwsbrief 
en social media uitingen

Op 3 februari 2022 besloot de raadsvergadering van onze 
Gemeente Goeree Overflakkee unaniem om de ontwikkeling van de 
Helemaal Groen App mede te ondersteunen voor de komende 4 jaar 

HelemaalGroen partner



LEVENSDUUR ZWERFAFVAL

PAPIER & KARTON
6 maanden

KAUWGOM
30 jaar

PLASTIC FLESJES
oneindig

SNOEPPAPIERTJES
oneindig

BIER & ENERGY BLIKJES
Minimaal 50 jaar

SIGARETTEN PEUKEN
2 tot 12 jaar

BANANENSCHIL
1 jaar

MONDKAPJES
oneindig



WAT WIJ HEBBEN BEREIKT   

Er zijn
veel nieuwe 

verbindingen 
gelegd met vele 
vrijwilligers in de 

dorpskernen

Vrijwilligers 
kunnen elkaar  
snel vinden en 

elkaar helpen als 
het nodig is 

Dankzij inzet 
vrijwilligers weer  

schonere stranden, 
kernen, bermen en 

natuurgebieden

150 actieve vrijwilligers Helemaal Groen app.

dat is 0,29 % van de totale bevolking (50.589) op G-O

10.818 km aan trajecten geschoond in 2021  

3.268 raapbeurten van 1,5 uur in 2021  

Er zijn mooie 
samenwerkingen 

tot stand gekomen 
met partijen om 
zwerfafval aan te 

pakken 



ER IS NOG VEEL TE DOEN   

2019

70.000 L
2020

43.000 L
2021

123.481 L

elke dag opnieuw



SAMENWERKING MET ANDEREN



Gezamenlijke acties 2022
TOEKOMSTPLANNEN

Nieuwe gezamenlijke zwerfvuil acties plannen
met groep vrijwilligers om hotspots aan te
pakken of deel te nemen tijdens evenementen
van derden.

Gele hesjes vrijwilligers voorzien van 
eigen logo. Het bevordert de 
zichtbaarheid en bewustwording op
het eiland. 

Nieuwe gele hesjes

Educatie project voor 19 basisscholen op GO, 
bestaande uit circulaire informatiebak, 
educatie film, blije en verdrietige opruim-
vogels, presentatie en georganiseerde
opruimactie.

Project Zwerf KID

Creëren middelen voor het financiëren van 
de vaste jaarlijkse kosten en materialen

van onze stichting.

Sponsor en donaties

Lezen in een stripboekje is leuk. Leren over 
zwerfafval, hoe we het kunnen voorkomen en

hoe we de plastic soup in zeeën en oceanen
kunnen halen. Doelgroep: leerlingen

basisschool groep 3-8

Stripboekje Schoon GO

Méér vrijwilligers
De doelstelling is om veel méér vrijwilligers actief te krijgen
om het grote zwerfafval probleem aan te pakken. Doel: 1% 
van de totale bevolking op Goeree-Overflakkee in 2025. 

Promotie pins
We overwegen promotie

speldjes. Voor alle onze
activiteiten en voor iedereen die 

deelneemt als actieve
zwerfafvalraper.



CONTACT   

Facebookgroep Schoon Goeree-Overflakkee

Stichting Schoon Goeree-Overflakkee
Eendrachtsdijk 12
3215 AG Stellendam

M: 06 - 46 65 45 85 (Marcel Brevé)
info@schoongoereeoverflakkee.nl
Kvk: 82731861

mailto:info@schoongoereeoverflakkee.nl


CONCLUSIE

Laten we SAMEN met Helemaal Groen zorgen  

voor een Schoon Goeree-Overflakkee!

Helpt u mee?
www.schoongoereeoverflakkee.nl |  info@schoongoereeoverflakkee.nl

http://www.schoongoereeoverflakkee.nl/
mailto:info@schoongoereeoverflakkee.nl

