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Infrastructuur & Waterstaat | Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op.
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INTRODUCTIE

Een praktische gids
Voor je ligt de campagnehandleiding voor de campagne Zwerfafval.
Natuurlijk raap je ook iets op. Aan de hand van dit document kun je zelf aan
de slag met de campagne om zwerfafval in jouw omgeving aan te pakken.
Eerst leggen we het idee van de campagne uit en hoe de campagne
is opgebouwd. Vervolgens helpen we je om zelf aan de slag te gaan via
richtlijnen en tips voor het gebruik van de middelen. Daarnaast bieden
we inspiratie over de media- en middeleninzet. Kortom, een praktische
gids die je helpt de campagne zelf uit te rollen.
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WAAR GAAT DE
CAMPAGNE OVER?

Uitgangspunten
campagne

Wat is het doel?
Met gemeenten en andere organisaties werkt het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat samen aan een nieuwe norm: zwerfafval
oprapen. De komende jaren willen we met jou hieraan bijdragen. Het doel?
Dat 5% van de Nederlanders geregeld iets opraapt. Landelijke en lokale
communicatie kunnen elkaar flink versterken. Doe ook mee, dan is onze
omgeving straks een stuk schoner!
Wie willen we bereiken?
Eén derde van de Nederlanders raapt af en toe al afval op. Dit is helaas nog
niet genoeg. De campagne is daarom ontwikkeld voor mensen die af en toe
al iets opruimen én mensen die er positief tegenover staan. 
Hoe stimuleren we gedrag?
Recent onderzoek gaf een beeld van wat mensen weerhoudt of stimuleert
bij het oprapen van zwerfafval. In beeld en tekst is daar rekening mee
gehouden. We laten zien dat het makkelijk is, dat een schone omgeving
prettig is, dat andere mensen het waarderen en dat steeds meer mensen het
doen. Zo maken en houden we samen onze omgeving een stuk schoner.
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Campagneconcept

Afval hoort niet te zwerven. Daar zijn veel mensen het over eens.
Vandaar dat velen al zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld om
hun buurt schoon te houden. Omdat het beter is voor het milieu.
Of omdat ze weten dat anderen het enorm waarderen. 
Via de campagne laten we zien hoe makkelijk het is om, regelmatig,
een stuk zwerfafval op te ruimen. En wat het doet voor de buurt
en het milieu. Dit sluiten we af met de boodschap:
Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op.
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HOE ZIT
DE CAMPAGNE
IN ELKAAR?

Campagne
opbouw

Vanaf 12 september 2022 gaan we landelijk live. Om de campagne aan
heel Nederland te introduceren zetten we diverse betaalde media in,
zoals radio, online video, social media en abri-posters.
We hebben de campagne speciaal voor jou ook lokaal inzetbaar gemaakt en
beschikbaar gesteld. Daartoe kun je kosteloos op verschillende manieren
gebruik maken van de middelen in de toolbox.
• ‘ Kant-en-klare’ landelijk communicatiemiddelen.
De beschikbare middelen in de toolbox kunnen direct worden gebruikt.
• Personaliseerbare communicatiemiddelen.
In deze toolbox zijn materialen te vinden die je kunt personaliseren,
bijvoorbeeld met een eigen boodschap of logo.
• Beeldmerk Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op. Om jullie
eigen communicatie aan te sluiten op de campagne, kan het beeldmerk
ook in jullie eigen communicatiemiddelen worden gebruikt.

Campagne handleiding Zwerfafval | Versie 1.0

Hoe zit de campagne in elkaar?

9

Waarom
zou je
meedoen?

Aansluiten op de landelijke campagne biedt verschillende voordelen:
Een bewezen aanpak
De campagne is ontwikkeld op basis van gedragswetenschappelijke theorie en onderzoek.
Zo onderzocht D&B het opraapgedrag van mensen ten opzichte van zwerfafval.
Op basis van dit onderzoek is gekeken naar de beste invalshoeken voor de campagne.
Zo zorgen we ervoor dat de campagne mensen ook echt in beweging brengt. Vervolgens is
het communicatieconcept getest onder de doelgroep, met een positief resultaat.
Profiteer van het landelijk bereik
De landelijke inzet zorgt voor een basisbekendheid van de campagne en het
handelingsperspectief. Daardoor krijgt jouw lokale activatie een extra boost en meer effect.
Een krachtige combinatie dus die zorgt voor een multiplier van je budget.
Maak slim gebruik van je budget en capaciteit
Een campagne ontwikkelen kost veel tijd en geld. Door gebruik te maken van deze toolbox
ga je slim om met je budget: het concept en de materialen zijn immers al ontwikkeld.
Zo win je tijd en kan je het budget efficiënt inzetten om je doelgroep te bereiken.
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HOE GA JE
MET DE MIDDELEN
AAN DE SLAG?

Overzicht
middelen

In de toolbox vind je onderstaande materialen. Deze kun je direct
inzetten of personaliseren naar jullie eigen organisatie. In dit
hoofdstuk geven we je handvatten om deze middelen in te zetten:
• A4 beeldmateriaal
• Prullenbakstickers
• Social media
• Posters
• Abri-posters
• Raamposters
• Beeldmerk en pay-off
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A4 Beeldmateriaal
Op deze pagina vind je het A4 beeldmateriaal.
Voor de campagne hebben we drie situaties vastgelegd,
waarin te zien is hoe Marjolein, Aaron en Mimoun
een stuk zwerfafval oprapen. Met de beelden, in
combinatie met een activerende tekst, motiveren
we anderen om óók zwerfafval op te rapen.

Marjolein
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A4 Beeldmateriaal
Tekst
De tekst die we bij de beelden gebruiken is altijd
activerend. Hierin vertellen we hoe gemakkelijk het is
om zwerfafval op te rapen. Let op, wanneer jullie de
tekst aanpassen is het belangrijk dat de handeling klein
blijft. Zo ruim je niet de hele speeltuin op, maar één
stuk zwerfafval. Dit houdt het laagdrempelig.
Daarnaast communiceren we altijd op een persoonlijke
manier, door de naam van de persoon in beeld te
vermelden.
Op de volgende pagina’s zijn voorbeelden te zien van
posters, stickers en social media uitingen. Hier vind je
voorbeelden van de tekst.
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AARON HELPT DE
NATUUR DOOR
IETS OP TE RAPEN

MIMOUN
HELPT ZIJN WIJK
MOOI HOUDEN
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Prullenbakstickers

A

B

C

De prullenbakstickers zijn beschikbaar in de formaten
200x150mm, 200x300mm en 300x500mm. De sticker is
op twee manieren in te zetten:
Ready to go
A J e zet de sticker in zoals deze is aangeleverd.
Dit is makkelijk en bespaart tijd.
Personaliseren
Je past de sticker aan op jullie organisatie. Dit zorgt
voor herkenbaarheid.
B

J e kunt de uiting personaliseren door een
logo toe te voegen.

C

D
 aarnaast is het mogelijk de tekst te lokaliseren.
Let hierbij op of de naam op redelijke afstand
nog wel leesbaar is. Lange namen zullen mogelijk
te klein en daardoor onleesbaar worden. Dit raden we
af. Kies in dat geval voor optie A of B.

ZWERFAFVAL

ZWERFAFVAL

ZWERFAFVAL

NATUURLIJK
RAAP JE
OOK IETS OP

NATUURLIJK
RAAP JE
OOK IETS OP

NATUURLIJK
RAAP JE
OOK IETS OP
IN AMSTERDAM

Tip
 laats deze sticker op prullenbakken in en
P
rondom speeltuinen, hondenuitlaatplaatsen
en populaire wandelplekken. Op deze plekken
rapen mensen eerder zwerfafval op.
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Social media
Beeld
Deze beelden zijn in te zetten op jullie eigen social media
kanalen. Omdat deze beelden worden gedeeld vanuit
jullie eigen kanaal, is het niet nodig logo’s of tekst toe
te voegen aan het design. De beelden zijn beschikbaar in
de formaten 1080x1080px (1:1 formaat) en 1080x1350px
(4:5 formaat).
Tekst
Natuurlijk kunnen jullie wel een eigen draai geven aan
de platte tekst. Op de volgende pagina geven we twee
voorbeelden. Een algemene tekst die jullie direct kunnen
overnemen en een lokaalgerichte tekst, die jullie naar
eigen wens kunnen aanpassen.

Tip
 et verschillende varianten
Z
in en monitor je campagne.
Zo kun je zien welke het beste
werkt en hierop optimaliseren!
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Social media
Hiernaast vind je twee voorbeelden van
een social media post.
A

A
 lgemene tekst

B

L okaalgerichte tekst

A

B
Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Door regelmatig #zwerfafval in de afvalbak te gooien,
voorkomt Aaron dat het in de sloot komt.
#ikraapookietsop

Aaron houdt van de natuur en raapt ook iets op in
gemeente Amsterdam. #ikraapookietsop

Aaron helpt de natuur en raapt iets op.
Steeds meer mensen rapen ook iets op.

Aaron raapt natuurlijk ook iets op.
Steeds meer mensen rapen ook iets op.

Een paar tips voor het schrijven
Maak je tekst altijd activerend, kort en krachtig.
En maak duidelijk dat het rapen van zwerfafval
een kleine moeite is. Daarnaast is het belangrijk
altijd de naam te noemen van de persoon die in
beeld is, zodat de post persoonlijker wordt.

Tip
 robeer je beschrijving binnen de
P
limiet van 125 tekens te houden,
zodat je tekst niet wordt afgebroken.
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Posters / abri s

A

B

C

De posters / abri’s kunnen op twee manieren
worden ingezet:
Ready to go
A J e gebruikt de uiting zoals deze is aangeleverd.
Dit is makkelijk en bespaart tijd.
Personaliseren
Je past de posters aan op jullie organisiatie.
Dit doe je door het beeldmerk toe te voegen
of de poster in jullie eigen huisstijl te plaatsen.
B

J e kunt de uiting personaliseren door een logo
toe te voegen.

C

 f je houdt de huisstijl van je organisatie aan
O
en voegt daar het campagne beeldmerk en de
pay-off aan toe.

Tip
Vraag partners, zoals gebiedsbeheerders,
NGO’s en opruimgroepen de posters op te
hangen. En denk ook eens aan bibliotheken,
gemeentehuizen, buurthuizen en andere
openbare plekken om het bereik te vergroten.
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Raamposters
We hebben raamposters ontwikkeld waarmee
mensen kunnen laten zien dat ze meedoen met onze
campagne. In deze posters is de pay-off iets aangepast.
De posters zijn in formaat A4 en A3 beschikbaar en
kunnen op twee manieren worden ingezet:

A

B

C

D

Ready to go
A J e gebruikt het beeldmerk zoals deze is aangeleverd.
Dit is makkelijk en bespaart tijd.
Personaliseren
J e past de raamposter aan naar je organisatie of
gemeente. Je kunt kiezen uit drie opties:
B

J e kunt de uiting personaliseren door een
logo toe te voegen.

C

J e lokaliseert de tekst. Let hierbij op of de naam op
redelijke afstand nog wel leesbaar is. Lange namen
zullen mogelijk te klein en daardoor onleesbaar worden.
Dit raden we af. Kies in dat geval voor optie A of B.

D

J e integreert de poster in de huisstijl van je
eigen organisatie.
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Het beeldmerk
De pay-off en het beeldmerk komen terug in iedere
asset en is daarnaast ook los te gebruiken. Deze kan
je wederom op twee manieren in zetten.

A

B

ZWERFAFVAL

NATUURLIJK RAAP JE
OOK IETS OP

Ready to go
A J e gebruikt het beeldmerk zoals deze is
aangeleverd. Dit is makkelijk en bespaart tijd.

ZWERFAFVAL

NATUURLIJK RAAP JE
OOK IETS OP
IN AMSTERDAM

Personaliseren
B J e personaliseert het beeldmerk door deze aan
te vullen met een eigen gemeentenaam. Let op:
langere plaatsnamen kunnen de leesbaarheid
beïnvloeden. Wanneer dat gebeurt raden we aan
om de ‘ready to go’ variant te gebruiken.

Tip
 oor het grafisch element in je eigen
D
zwerfafval communicatie op te
nemen haak je aan bij de campagne
en lift je mee op de landelijke inzet.
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HOE ZET JE DE
MIDDELEN IN?

Introductie
,
scenario s

Zodra de middelen ontwikkeld zijn, wil je natuurlijk je doelgroep bereiken.
Dat kan via je eigen mediakanalen, die van partners of betaalde media.
Je bent vrij om zelf te bepalen hoe je de middelen inzet. Neem daarbij je
campagnedoel en doelgroep als uitgangspunt: via welke media en kanalen zijn
zij het beste te bereiken? Daarnaast spelen budget en capaciteit ook een rol.
Zonder mediabudget kun je de campagne via je eigen kanalen en de kanalen
van partners inzetten. Met mediabudget kun je ook betaalde media inzetten.
Om je op weg te helpen hebben we drie scenario’s ontwikkeld voor de
media- en middeleninzet: een bronzen, zilveren en gouden scenario.
Je hoeft je hier niet aan te houden, maar de scenario’s kunnen wel ter
inspiratie dienen. Je zult merken dat de drie scenario’s oplopen op het
gebied van mediabudget. Op de volgende pagina’s vind je uitleg over
de media- en middeleninzet per scenario.
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BRONS
Het bronzen scenario is het meest toegankelijk.
Door de inzet van enkel eigen kanalen en de
kanalen van partners is er voor dit scenario geen
mediabudget nodig. Zo kunnen jullie ook zonder
budget gebruik maken van de campagne en
profiteren van het landelijke campagne-effect.

Eigen kanalen

Partner kanalen
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Media

Middelen

Minimaal mediabudget

Website

Blog post met beeldmateriaal

OK

Social media kanalen

Beeld voor social pmedia

OK

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief item met beeldmateriaal

OK

Prullenbakken

Prullenbakstickers

OK

Website partners

Blog post met beeldmateriaal

OK

Social media kanalen partners

Beeld voor social media

OK

Nieuwsbrief partners

Nieuwsbrief item met beeldmateriaal

OK

Huizen ambassadeurs

Raamposters

OK
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ZILVER
Het zilveren scenario is een uitbreiding op
het bronzen scenario met betaalde middelen
binnen een klein mediabudget. Hiermee zorg
je ervoor dat je meer mensen bereikt met de
campagneboodschap, op een efficiënte manier.

Eigen kanalen

Partner kanalen

Betaalde kanalen

Media

Middelen

Minimaal mediabudget

Website

Blog post met beeldmateriaal

OK

Social media kanalen

Beeld voor social pmedia

OK

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief item met beeldmateriaal

OK

Prullenbakken

Prullenbakstickers

OK

Website partners

Blog post met beeldmateriaal

OK

Social media kanalen partners

Beeld voor social media

OK

Nieuwsbrief partners

Nieuwsbrief item met beeldmateriaal

OK

Huizen ambassadeurs

Raamposters

OK

Social media kanalen

Beeld voor social media

Vanaf 10K*
* Afhankelijk van doelgroep en KPI’s

Campagne handleiding Zwerfafval | Versie 1.0

Hoe zet je de middelen in?

24

GOUD
Het gouden scenario heeft een maximale inzet.
In deze situatie maken jullie zowel gebruik van
eigen kanalen, de kanalen van partners en betaalde
media. In additie tot het zilveren scenario maakt
het gouden scenario gebruik van betaalde media
waarbij is uitgegaan van een hoger mediabudget.

Eigen kanalen

Partner kanalen

Betaalde kanalen

Media

Middelen

Minimaal mediabudget

Website

Blog post met beeldmateriaal

OK

Social media kanalen

Beeld voor social pmedia

OK

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief item met beeldmateriaal

OK

Prullenbakken

Prullenbakstickers

OK

Website partners

Blog post met beeldmateriaal

OK

Social media kanalen partners Beeld voor social media

OK

Nieuwsbrief partners

Nieuwsbrief item met beeldmateriaal

OK

Huizen ambassadeurs

Raamposters

OK

Social media kanalen

Beeld voor social media

Vanaf 25K*

Lokale print

Print met de posters

Vanaf 12,5K*

Out of home

Abri-posters

Vanaf 15K*
* Afhankelijk van doelgroep en KPI’s
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WAAR KAN
JE TERECHT
MET VRAGEN?

VRAGEN
In samenwerking met onze collega’s van Infrastructuur
en Waterstaat is hard gewerkt aan deze campagne.
Samen met jullie hopen we deze nu tot een succes te maken.
Mocht je nog verdere vragen hebben dan kan je mailen naar:
mailto:zwerfafval@rws.nl
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BEDANKT EN
SUCCES MET
DE CAMPAGNE

