
Zwerfafval, 
natuurlijk raap je ook iets op 
Resultaten gezamenlijke campagne
• De eerste maanden van de zwerfafvalcampagne ‘Natuurlijk raap jij ook iets op’ zitten erop. 

We hebben met elkaar heel veel mensen bereikt. En kregen maar liefst een 8 als rapportcijfer! 

• De rijksoverheid voerde vanaf half september zes weken campagne via onder meer radio, 
YouTube en posters. Lokale overheden, waterschappen en andere betrokkenen deden en 
doen nog steeds mee via de eigen kanalen.

• In deze factsheet lees je de resultaten van 
mediabereik en campagne-effect-
onderzoek. En zie je voorbeelden van 
toepassingen uit het hele land.

Doel van de campagne:
een nieuwe gewoonte
Wat is ook alweer het doel van de campagne ‘Natuurlijk 
raap jij ook iets op’? De landelijke overheid, lokale 
overheden en andere stakeholders willen ervoor zorgen 
dat het oprapen van zwerfafval een (nieuwe) gewoonte 
wordt. 

De campagne richt zich op mensen die hier positief 
tegenover staan. Die al af en toe iets oprapen of dat 
zouden willen. We sporen deze mensen aan om dit vaker 
te doen. De campagne richt zich niet op mensen die echt 
niet gemotiveerd zijn – deze campagne zal hen niet 
overhalen. 



Zoveel mensen bereikten we
Middel Wat Hoeveel weergaven*

Social (Facebook en Instagram) 3 video’s van elk 6 seconden 29 miljoen

Online video (o.a. YouTube) 3 video’s van elk 20 seconden 3.1 miljoen

Radio (inclusief online radio) 4 spotjes 70 miljoen

Posters 3 posters op 4.475 borden in 30 
gemeenten

Potentieel bereik: 112 miljoen 
voorbijgangers

*Dit zijn cijfers uit de media-evaluatie van de landelijke inzet van de campagne. Het gaat om weergaven (ook wel impressies), dus het aantal keer dat de advertentie is getoond. 

Dat krijgt de campagne in het campagne-
effect onderzoek. Het is het hoogste cijfer 
voor een rijksoverheidscampagne in 
2022. Gemiddeld geven mensen een 7.6. 

Deelnemers aan het onderzoek vinden de campagne 
vooral:
• opvallend
• leuk
• duidelijk

Bij deelnemers scoorden vooral de posters en de online 
video’s bovengemiddeld.

Aftrap gezamenlijke campagne op de boulevard van Scheveningen.

Wat is het effect van de campagne?
• De campagne boekt vooral mooie resultaten in de groep van 18 – 34 

jaar. 

• Gemiddeld zeggen zes op de tien mensen uit de steekproef het 
makkelijk te vinden zwerfafval op te rapen. Onder 18- tot 34-jarigen is 
dat aantal gestegen sinds de lancering van de campagne. 

• Ook hebben na de campagne meer 18- tot 34-jarigen (heel) veel 
vertrouwen dat het ze lukt om vaker zwerfafval op te rapen.

• Het aantal mensen dat de campagne herkent (‘herkent u deze 
poster?’) is even groot als bij andere rijkscampagnes. Dat is een goed 
resultaat voor een nieuwe campagne die net is gestart.

• De boodschap die het best bleef hangen: raap ook eens zwerfafval op. 

• Kortom: veel mensen hebben de campagne gezien en waardeerden 
deze. Vooral jonge mensen zijn positiever gaan denken over het 
oprapen van zwerfafval. De onderzoekers geven aan dat het voor 
gedragsverandering slim is om de campagne te combineren met 
lokale initiatieven zoals opruimacties.

 De effectmeting is gehouden onder mensen die neutraal of positief staan tegenover het 
oprapen van zwerfafval (de doelgroep van de campagne). Meer dan 400 mensen hebben 
de vragenlijst ingevuld, genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

Uit de reacties:

“ Het kan geen kwaad om de  
buurt schoon te houden”

“ Het is normaal om zwerfafval  
op te rapen, ook van een ander”

“We zijn allemaal verantwoor-
delijk voor afval en moeten er 
samen voor zorgen”

De toolbox voor de campagne is te 
vinden op schoudersonderschoon.nl 
en blijft in 2023 beschikbaar. Je vindt 
er onder meer beeldmateriaal, 
opgemaakte posters en posts voor 
social. De toolbox is vrij te gebruiken 
om je eigen campagne mee te voeren.



1

2

3

4

5

1   Posters van de gemeente Venlo met eigen beeld.

2  Posters van de gemeente Amersfoort met eigen beeld.

3  Gebruik in afvalapp van de gemeente Smallingerland.

4   Een Facebook-post van bewonersplatform Duurzaam 
Oosterpark uit Groningen.

5   Posters op straat in Utrecht.

Overal in het land
Meer dan dertig partijen die communiceren over zwerf-
afval – zoals gemeenten, waterschappen, ngo’s, bedrijven 
en particuliere gebiedsbeheerders – zijn al zelf aan de slag 
gegaan met het campagnemateriaal. Van Groningen tot 
Venlo, van Amersfoort tot Oisterwijk. En van Coca Cola tot 
Milieu Centraal. Dat vergroot het bereik enorm. Het 
materiaal blijft in 2023 beschikbaar. Plan je lokale 
campagne alvast in voor het voorjaar!

TIP: Eigen foto’s van herkenbare plekken en lokaal 
bekende mensen zorgen voor veel positieve reacties, zien 
we op social media.

Wat doet IenW aan zwerfafval?
Bekijk wat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
doet aan zwerfafval in dit filmpje. 

https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/onderdelen/doet-ienw-zwerfafval/



