‘Als we allemaal iets doen, bereiken we samen veel’

Stichting HelemaalGroen beleidsplan

Doel van de Stichting
De Stichting HelemaalGroen is gevestigd in de Achterhoek, Geesteren Gld en heeft één doel en dat is
Nederland opschonen van zwerfvuil. Dat doet de stichting door simpelweg zwerfvuil op te rapen
door vrijwilligers en zo wegen en paden schoon te lopen.

Waarom de naam?
HelemaalGroen maakt gebruik van een App, waarmee ze laat zien welke wegen en paden zijn schoon
gelopen, deze worden dan groen gekleurd. Na enige weken verkleuren de groene wegen, er kan
immers weer nieuw zwerfvuil zijn gedumpt. Door dan opnieuw de route te lopen wordt de weg weer
fris groen gekleurd.
Via een dashboard volgen de vrijwilligers hun eigen “prestaties”, maar kan ook per gemeente (of
waterschap) worden getoond hoeveel km en welke wegen zijn “schoongelopen”. In de praktijk blijkt
dat het gebruik van de App en het bijbehorende dashboard de deelnemers stimuleert om niet
eenmalig, maar langere tijd actief te blijven met het verzamelen van zwerfvuil. In 2019 werd 24.000
km schoongemaakt, in 2020 was dat 72.000 km en in 2021 zelfs 220.000 km!!

Doelgroep en toegevoegde waarde
Iedereen, jong en oud, die zich wil inzetten voor een schone omgeving. HelemaalGroen brengt je in
beweging, je maakt en houdt je omgeving schoon en je ervaart het gevoel nuttig bezig te zijn door
het zwerfvuil in het juiste verwerkingskanaal te plaatsen. HelemaalGroen is eenvoudig in het gebruik
en daardoor uniek.

Marketingplan
De Stichting HelemaalGroen maakt gebruik onder licentie van de App HelemaalGroen. Deelname is
gratis. Inkomsten moeten gegenereerd worden uit giften, subsidies, sponsoring, en direct
betrokkenen, de gemeenten en de waterschappen. Voor gemeentes wordt het makkelijker gemaakt
Partner te worden met een éénmalige gift van € 1.000,00.

Planning
Na een succesvolle pilot van een jaar met 7 deelnemers in Geesteren Gld, werd in april 2019 de App
gelanceerd. De doelstelling voor 2020 van 1.000 deelnemers werd al op 3 juli bereikt. Eind 2020
waren dat er 2.600. Voor 2021 was de doelstelling 7.000 en dat zijn er 7.800 geworden. We gaan nu
voor de 10.000 deelnemers. Aanmeldingen komen uit heel het land veelal door de social media en
mond-tot-mond reclame. Extra media aandacht kan een versnelling geven.

Structuur van de Stichting
Het idee is drie jaar geleden als burgerinitiatief ontstaan in Geesteren Gld. Om het initiatief op te
schalen, is de Stichting HelemaalGroen, met ANBI status, opgericht.

Bestuur
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Msc Rik Otto (voorzitter), Rik@helemaalgroen.nl
Drs. Jaap de Boer (secretaris), Jaap@helemaalgroen.nl
Dr. ir. Wytze Schuurmans (penningmeester), Wytze@helemaalgroen.nl

Ambassadeurs
Zie helemaalgroen.nl/stichting-helemaal-groen

Monitoring en evaluatie
Doordat het aantal deelnemers en het aantal afgelegde kilometers continu wordt bijgehouden op de
app is monitoring erg eenvoudig. Halverwege 2022 en begin 2023 zal worden geëvalueerd of het
huidige beleidsplan gewerkt heeft en waar het een volgende keer beter kan. Tussentijds zullen
gebruikers en andere stakeholders via de site kunnen aangeven wat er anders/beter kan.

