
TIPS & TRICKS 
om een succesvolle
opruimactie te 
organiseren

OPGERUIMD
STAAT NETJES!



Een opruimactie organiseren 
is sowieso een superfijn 
initiatief.

Je brengt mensen samen rond 
één gemeenschappelijk doel: 
zwerfvuil opruimen. Deze 
gezamenlijke actie heeft een 
grote impact op de openbare 
netheid en brengt bovendien 
mensen dichter bij elkaar.

Met deze opruimactie toon 
je je betrokkenheid voor een 
propere omgeving naar de 
lokale overheid, de omgeving, 
de bedrijven in de omgeving, 
de buurtbewoners… 

KLAAR? START!



6 Communiceer over de opruimactie: stuur een mail rond, hang affiches op 
in de buurt, voorzie een aankondiging in een gemeenteblad of via de sociale 
media ... Vermeld bij alle communicatie alle praktische info. Via onze webwinkel 
kan je een eigen poster ontwerpen.

7 Neem indien gewenst contact op met de lokale pers om je opruimactie meer 
zichtbaarheid te geven.

8 Koppel aan de actie een bedanking voor de deelnemers, bv. een hapje en 
drankje achteraf. Regel daarvoor de voorbereidingen.

Het lokaal bestuur is 
verantwoordelijk voor de netheid 
van de openbare ruimte. Daarom 
organiseren zij zelf ook vaak 
opruimacties zoals bijvoorbeeld tijdens 
de Lenteschoonmaak of op World 
Cleanup Day.  
Meestal doen ze dat in samenwerking 
met verenigingen, bedrijven, 
buurtcomités … Vraag gerust na wat 
hun plannen zijn.

Zorg ervoor dat de deelnemers 
verzekerd zijn.

Vraag na bij je lokaal bestuur of zij de 
deelnemers verzekeren.

Als feitelijke vereniging of vzw zonder 
personeel kan je beroep doen op de 
gratis vrijwilligersverzekering van 
Vlaanderen. Daarvoor moet je wel een 
erkenning aanvragen.

Alle informatie vind je op 
vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be

GOED VOORBEREID 
IS HALF GEWONNEN

1 Begin met een projectverantwoordelijke aan te duiden.  
Deze persoon zorgt voor de coördinatie en zal als aanspreekpunt fungeren.

2 Leg een datum vast en kies de zone(s) die je wil opruimen.  
Bij grote groepen voorzie je best verschillende opruimroutes.

3 Ga na welk materiaal je zelf hebt liggen en controleer het. Maak gebruik 
van de wasinstructies voor de handschoenen en fluohesjes, en eventueel de 
herstellingstips voor de grijper.

4 Neem contact op met het lokaal bestuur (de gemeente of 
afvalintercommunale):

• Toets af of de gekozen datum en locatie goed gekozen zijn. Zo kan jullie 
engagement efficiënt ingezet worden, naargelang de opruimplannen van 
het lokaal bestuur zelf of andere Mooimakers.

• Ga na welk en hoeveel materiaal je kan ontlenen bij het lokaal 
bestuur. Reserveer het materiaal indien nodig. Kan dat niet, dan 
kan je een opruimkoffer ontlenen via de webwinkel van Mooimakers 
(enkel voor bedrijven, verenigingen, scholen en lokale besturen).

• Spreek af hoe de ophaling van het afval gebeurt. Op welke locatie, 
wanneer en hoe? Ga ook na welke afvalsoorten opgehaald worden (PMD, 
restafval, glas …).

5 Voorzie bij grote groepen een inschrijvingssysteem. Reken je op de hulp van 
externen dan kan je de actie registreren bij Mooimakers.

Hoeveel materiaal heb je nodig?
Motiveer deelnemers om eigen opruimmateriaal mee te brengen. Laat ze dat vooraf 
melden. Voor de andere deelnemers voorzie je materiaal. Reken op opruimteams 
van twee of drie personen. Laat hen de taken verdelen: één persoon ruimt op met 
handschoenen, één met grijper en de derde draagt de vuilniszak(ken).

https://mooimakers.be/product/452
https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/
https://mooimakers.be/sites/default/files/public_files/Wasinstructies.zip
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/duurzaam-gebruik-van-opruimmateriaal?theme=41368
https://mooimakers.be/product/438
https://mooimakers.be/opruimactie-registreren


1 Maak de verzamelplaats duidelijk zichtbaar. Gebruik affiches, spandoeken 
of vlaggen om aan te geven waar iedereen moet verzamelen. Stal het 
opruimmateriaal uit.

2 Verwelkom de deelnemers en registreer hen als ze gebruik maken van ontleend 
opruimmateriaal. Hou bij wie je wat meegeeft, zodat al het materiaal na de 
actie opnieuw verzameld kan worden.

3 Hou een briefing voor alle aanwezigen, met volgende informatie:

• Welke sorteerregels jullie hanteren: sorteren van restafval, PMD, glas …

• Waar jullie dit afval gaan verzamelen.

• Wat de deelnemers moeten doen bij het ontdekken van sluikstort  
(locatie noteren, foto nemen en melden bij lokaal bestuur).

• Geef de deelnemers de route mee.

• Aandacht voor veiligheid: zowel verkeersveiligheid als opletten voor 
gevaarlijk of verdacht afval. Raak het niet aan.

• Licht de deelnemers in over wat er moet gebeuren in geval van een 
ongeval en geef een noodnummer mee.

TIJDENS 
DE OPRUIMTACTIE

4 Neem foto’s tijdens de actie en deel ze via sociale media, via een mailing 
achteraf, via de website … Gebruik bij het posten zeker ook de hashtag 
#Mooimakers of tag @demooimakers en vermeld alle betrokken partijen 
(zoals Mooimakers, de gemeente …).

5 Verzamel het opruimmateriaal van de deelnemers die materiaal ontleend 
hebben.

6 Bied een hapje en drankje aan om de deelnemers te bedanken voor de 
inspanning!



1 Ruim de verzamelplaats volledig op.

2 Laat het opgeruimde zwerfvuil ophalen volgens de afspraken met het lokaal 
bestuur.

3 Bekijk het ontleend opruimmateriaal. Volg de instructies die erbij gegeven 
werden. En bezorg het materiaal terug zoals gevraagd.

4 Maak het eigen opruimmateriaal proper: Was de handschoenen en fluohesjes, 
reinig en/of herstel de grijpers. Maak gebruik van de wasinstructies voor de 
handschoenen en fluohesjes, en eventueel de herstellingstips voor de grijper.

NA DE 
OPRUIMACTIE

En last but not least: 
Geniet van jullie propere 
buurt!

https://mooimakers.be/sites/default/files/public_files/Wasinstructies.zip
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/duurzaam-gebruik-van-opruimmateriaal?theme=41368



