
Mooimakers
Aanbod voor lokale besturen

OVAM ontmoetingsdagen



Wat doet Mooimakers?

• Vergoedingen en subsidies

• Kennisuitwisseling

• Campagnes

• Week van de Handhaving

• Operatie Proper

• Mijn Mooie Straat

• Onderzoek

• Nieuwsbrief

• Webwinkel

http://mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/lokaal-bestuur


Overzicht subsidies



Subsidies Mooimakers: jaarlijkse ondersteuning - NIEUW

Type Vergoedingen
Operatie Proper voor scholen en 
verenigingen
Beloningen voor deelnemers
Vergoeding voor lokaal bestuur
Nudgingproject

Beloning voor school bij voltooid actieplan:
- € 3/leerling of lid vereniging
- min € 150 - max € 1.500/jaar per groep

*NIEUW: vergoeding lokale besturen vanaf schooljaar 2019-2020:
- € 250 per voltooid actieplan
- Gevraagde acties:

• Stimuleren deelnames aan Operatie Proper
• Goedkeuren en opvolgen van actieplannen
• Onvolledige actieplannen stimuleren tot volledige deelnames 
• Stimuleren tot rapporteren + rapportages goedkeuren 
• Beloningscheques uitreiken + praktische afspraken

*NIEUW vanaf januari 2020: Operatie Proper – project 
Nudging juist gedrag op school

Gedragsbeïnvloeding op secundaire scholen (vanaf 2020)
- Opleiding Mooimakers: 4 februari 2020
- Werving scholen: februari-april 2020
- Situatieschets per school ("nulmeting"): mei – juni 2020
- Uitrol actieplan: schooljaar 2020-2021
- Eindevaluatie: juni-september 2021

- Vergoeding: 
- Scholen: beloning via Operatie Proper
- Lokaal bestuur: € 1.500 per begeleide school

https://mooimakers.be/operatie-proper-overzicht
https://mooimakers.be/operatie-proper-nudging


Subsidies Mooimakers: jaarlijkse ondersteuning - NIEUW

Type Vergoedingen
Handhavingsweek *NIEUW VANAF EDITIE 2020

€ 750 per gemeente
Voorwaarde:
- Registratie vooraf via heatmap
- Rapportering over acties en resultaten via online module

Heatmap Week van de Handhaving 2019

https://mooimakers.be/week-van-de-handhaving


Subsidies Mooimakers: jaarlijkse ondersteuning – blijft behouden

Type Vergoedingen
Opruimactie
minstens 20 deelnemers

€ 500/jaar

Beloning voor structurele
vrijwilligers
Ondersteuning voor organisatie uitstap, 
attentie, materiaal, …

Afhankelijk van # actieve vrijwilligers:
- Tot 30  : € 500 
- 31-80: € 1.000 
- +80:     € 1.500
100% subsidie van bewezen kosten

Netheidsbarometer
1 meting per seizoen (met verplichte vorming)

€ 500/jaar

http://mooimakers.be/opruimactie
https://mooimakers.be/aanvraag-vergoeding-voor-structurele-vrijwilligers
http://mooimakers.be/netheidsbarometer


Investerings- en projectsubsidies - NIEUW

Type Ondersteuning
Projecten zwerfvuil en sluikstort: *vernieuwd vanaf januari 2020 – 3 types projecten aan te vragen:

*Aanpak vuilnisbakkenplan Forfait obv aantal inwoners/type gemeente:
€ 7.000 (tot 10.000 inwoners) tot max. € 30.000

Opleiding door Mooimakers, tussentijdse evaluatie
Gebruik Mijn Mooie Straat

*Thematische aanpak 
Doelplaatsen
Doelgroepen
Doelfracties

100% subsidie
Financiering eigen personeel: 75%

Opleiding door Mooimakers, tussentijdse evaluatie

*Eigen projectvoorstel (minimum 3 pijlers)
Uitgewerkt project met aandacht voor minstens 3 
van de 5 pijlers (infrastructuur, sensibilisatie, 
participatie, omgeving, handhaving) en evaluatie.

100% subsidie
Financiering eigen personeel: 75%

Uitgewerkt projectvoorstel, obv beleidscyclus (analyse, organisatie, uitvoering, 
evaluatie en bijsturing)

Aanvraagperiodes 2020: 
• Januari-februari –> project start ten laatste april
• Mei-juni –> project start ten laatste augustus
• September-oktober -> project start ten laatste december



Investerings- en projectsubsidies – blijft behouden

Type Ondersteuning
Coachingtrajecten
• Intensieve aanpak met begeleiding van een Mooimakers-coach
• Vast actieplan, eventueel aangevuld met eigen acties
• 3 jaar

100% subsidie obv bewezen kosten met max bedrag afhankelijk 
van # inwoners:
• < 30.000 inw en IC-traject: € 30.000
• > 30.000 inw: € 50.000
• kustgemeenten en centrumsteden: € 70.000

Volgende oproep zomer 2020

Onderzoeksprojecten 100% subsidie, afhankelijk van oproep
Financiering eigen personeel: 75%

Subsidies OVAM ikv openbare netheid (subsidiebesluit)
- Aankoop van straatvuilnisbakken, recipiënten peuken en 

hondenpoep, camera-installaties, …

50% subsidie, dossiers vanaf € 5.000
OVAM-subsidie!

http://mooimakers.be/coachingtrajecten
https://mooimakers.be/onderzoeksprojecten
https://www.ovam.be/subsidies-voor-lokale-besturen


Praktijkvoorbeelden 
van lokale acties



VUILNISBAKKENPLAN (1)



VUILNISBAKKENPLAN (2)

Aanpak misbruik in straatvuilnisbakken Zaventem

Monitoring:

• Meten van vullingsgraad / aandeel huisafval / aantal 
bijplaatsingen en zwerfvuil

Actieplan:

• Op basis van resultaten werden volgende problemen geclusterd:
➢ Te vol: ledigingsfrequentie of capaciteit vuilnisbak aanpassen?

➢ Te leeg: ledigingsfrequentie aanpassen of vuilnisbak verwijderen?

➢ Veel misbruik : actie "Ziek van Zakken"

➢ Vuilnisbak die niet te vol is en toch veel zwerfvuil: locatie herbekijken en/of 
nudging.

• Richtlijnen voor plaatsing vuilnisbakken uitgewerkt en vastgelegd



VUILNISBAKKENPLAN (3)

Resultaat aanpak Zaventem:

Vaststelling impact scholen op vulgraad vuilnisbakken in centrum (wel-geen schoolvakantie):

• Vervolgproject met de scholen gepland: plaatsen van extra tijdelijke vuilnisbakken tijdens de schoolperiode, beheer 
door de leerlingen zelf.

Aantal vuilnisbakken Meting 2017 Meting 2018

Teveel thuisafval 36 5

Overvol 25 18

Bijplaatsingen 17 9



AANPAK DOELPLAATSEN: SNOEPROUTES TORHOUT (1)

Problematiek:
• Veel scholieren en hogeschool studenten die over de middag lunchen op openbare plekken.
• Na de middag zien heel wat plekken er als een openbaar stort uit
• Opzetten campagne “Gie zie ne properen”

Infrastructuur:
• Vuilnisbakken door jongeren zelf bewerkt met graffiti (eigen ontwerpen)



AANPAK DOELPLAATSEN: SNOEPROUTES TORHOUT (2)

Communicatie:
• Uitrol campagne over heel de stad
• Grote pijlen naar vuilnisbakken met de slogan 

campagne
• Affiches bij middenstand

Participatie:
• Jongeren ontwierpen de vuilnisbakken
• Jongeren activeren: prijzen (bonnen – in te ruilen bij 

deelnemende handelaars) voor selfies van gebruik 
vuilnisbak + ad random beloning van jongeren 
bij correct gebruik vuilnisbakken 
(cadeaubonnen uitgedeeld door 
stadsmedewerkers)

Bron: Torhout vandaag

http://torhoutvandaag.be/wp/?p=22428


Resultaten en evaluatie:
• Zeer goede resultaten in parken en pleinen
• Beperkte invloed in verbindingsstraten en parkings en aan station 
• Mensen laten zich liever "betrappen" op een goede handeling dan zelf een foto te posten
• Meer gebruik van vuilnisbakken
• Herhaling nodig om de gedachte levendig te houden

opgehaald zwerfvuil per week in liter
locatie vóór campagne tijdens campagne 3 maanden na campagne

in absolute 

cijfers percentage

in absolute 

cijfers percentage

in absolute 

cijfers percentage
stadspark 30 100% 5 17% 30 100%
skatepark 60 100% 20 33% 45 75%

ravenhof 300 100% 30 10% 120 40%
markt 60 100% 30 50% 45 75%

station (voorkant) 200 100% 180 90% 200 100%
station parking 120 100% 30 25% 60 50%

verbindingswegen 30 100% 30 100% 30 100%

TOTAAL centrum 800 100% 325 41% 530 66%

AANPAK DOELPLAATSEN: SNOEPROUTES TORHOUT (3)



AANPAK DOELPLAATSEN: ANONIEME LOCATIES INTERZA (1)

Problematiek:
• Zwerfvuil langs wegen met veel 

verkeer en weinig tot geen sociale 
controle

Onderzoek:
• Heeft communicatie via bermborden 

een positief effect op zwerfvuil (en 
sluikstort) in de berm?

• Test van 3 types sensibiliserende 
borden op 12 teststroken

3x3 met bermbord, 3 controlestroken

Foto Interza





AANPAK DOELPLAATSEN: ANONIEME LOCATIES INTERZA (2)

Opzet:
• Selectie teststroken (ca. 200m):

Veel zwerfvuil, geen vuilnisbakken
Weinig bebouwing, geen of beperkte parkeermogelijkheid
Veel doorgaand verkeer
Veilig en toegankelijk om op te ruimen ikv onderzoek

• 2 testmomenten: voorjaar en najaar 2018

• Telkens 2 nulmetingen (voor plaatsing) en 2 tot 3 effectmetingen

Resultaat:

• Tot 20% minder zwerfvuil op locaties met bermborden



Overige ondersteuning 
Mooimakers



Mijn Mooie Straat

• Centraal meldings- en registratiesysteem (online applicatie)
• Module voor opvolging meldingen
• Module voor opvolging vuilnisbakkenplan
• Problematiek in kaart, rapportering
• Meer info: https://mooimakers.be/mijnmooiestraat

https://mooimakers.be/mijnmooiestraat
https://www.youtube.com/watch?v=lymIkEajGRk


Online: Mooimakers.be

Kennisdocumenten online 

• Praktijkhandboek

• Inspirerende voorbeelden

• Draaiboek handhavingsweek

• Draaiboek opruimacties

• Lespakketten zwerfvuil 

• Voorbeeld persartikels

• …

http://mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/lokaal-bestuur


Mooimakers.be/webwinkel

GRATIS

• Affiches en downloads
campagnemateriaal, propere parking, afstandspijlen,…

• Opruimmateriaal
grijpers, fluohesjes, handschoenen, vuilniszakken 
zwerfvuil/PMD, vuilniszakhouder, …

• Promomateriaal
raamstickers, roll-up banner afbraaktijden, bermborden, 
spandoeken, vlaggetjes, vuilniswagenpaneel,…

• Gadgets
opvouwbare winkeltasjes, draagtassen, 
auto-afvalzakjes, …

• Lespakketten zwerfvuil
Voor lagere scholen

• Zwerfvuilanimatoren
klokhuis, blikje, sigaret



Mooimakers.be/webwinkel

NIEUWE QUOTA vanaf 2020

• Bestaande quota +10% MAAR niet meer 
jaarlijks, wél bestellingen volgens 
gebruikstermijn opruimmateriaal

Grijper: 3 jaar

Handschoenen: 2 jaar

Hesjes: 2 jaar

• Mogelijkheid tot uitleen extra materiaal bij 
grote events

• Duurzaam gebruik:
Filmpjes om grijpers zelf te herstellen

Wasinstructies handschoenen en hesjes

Sjabloon Gebruiksovereenkomst



Mooimakers campagnes



Vragen ?



info@mooimakers.be

015/28 41 56

mailto:info@mooimakers.be


Dankjewel !


