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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt de jaarrapportage van de uitvoering van het Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 
2019. Duurzaam consumeren is een veelomvattend en divers thema voor Milieu Centraal. 
Circulaire economie, afval en verpakkingen, keurmerken, kleding, emissie van microplastics door 
verschillende bronnen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen, asbest daken en andere asbest 
toepassingen zijn onderwerpen die in het Kaderprogramma Duurzaam Consumeren aan bod 
komen. Naast de aansluiting bij de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie, 
zluit dit programma ookt aan bij de belangrijkste onderwerpen en programma’s voor het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 
- Programma Nederland Circulair; 
- Van Afval Naar Grondstof, gericht op een transitie naar een circulaire economie; 
- Het Schone Lucht Akkoord (SLA); 
- Programma Gezondheid en Milieu, uitbannen van schadelijke stoffen (o.a. verbod op 

asbestdaken, verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen); 
- Klimaatdoelstellingen, het tegengaan van klimaatverandering door menselijk handelen. 
 
Met name bij de verdiepende activiteiten komen de beleidsprioriteiten van het ministerie van 
IenW aan bod. Afstemming daarover vindt plaatst met de specifieke beleidsdirecties. 
Het kaderprogramma bestaat uit de kerntaak en verdiepende activiteiten op ruim vijftien thema’s. 
De kerntaak omvat de gevalideerde kennisbasis (zowel inhoudelijk als gedragsinzichten over de 
doelgroep), de website www.milieucentraal.nl, de mediaservice milieu (inclusief social media) en 
programmabrede activiteiten. Over de kerntaak en de thematische activiteiten doet Milieu 
Centraal verslag van de resultaten. Aan het eind van de rapportage vindt u een financieel overzicht 
van de gerealiseerde uren en kosten in 2019. 
 
Focus in 2019 
Voor de directie DLCE lag de focus in 2019 op een aantal subthema’s binnen circulaire economie. 
Mensen stimuleren om langer met spullen te doen of minder spullen te bezitten, door hier een 
circulaire vorm aan te koppelen. Door middel van pilots deden we hier ervaring mee op, en in 
2020 zetten we dit voort. Voor kleding helpt Milieu Centraal mensen in verschillende fases om 
andere keuzes te laten maken: bij aankoop, in de gebruiksfase met het verzorgen en repareren, en 
door kleding een tweede leven te geven en bij het afdanken van kleding. 
Milieu Centraal helpt mensen om hun afval meer en beter gescheiden in te leveren, met behulp 
van de Afvalscheidingswijzer. Gemiddeld kreeg de Afvalscheidingswijzer ruim 16.500 sessies en 
45.000 paginabezoeken per week in 2019. Voor de sessies betekende dat 40 procent meer dan in 
2018; een enorme groei. 
 
Voor de directie OenM lag in 2019 de focus op de thema’s asbest (daken en andere toepassingen), 
en biociden & gewasbeschermingsmiddelen. Alhoewel het asbestdakenverbod per 2024 van de 
baan is, heeft Milieu Centraal – in afstemming met het ministerie van IenW – doorgewerkt aan de 
voorbereidingen voor een asbest schuurtjescampagne, die in 2020 zal gaan plaatsvinden. 
Via uitingen op social media gaf Milieu Centraal praktische tips om plagen in huis en tuin te 
voorkomen, zodat bestrijding met gif niet nodig is. In 2019 ontwikkelde Milieu Centraal een 
kennisbasis op het nieuwe thema klimaatadaptatie. 
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Binnen al deze activiteiten raken inzichten in wat mensen bezig houdt op bepaalde thema’s meer-
en-meer geïntegreerd. Dat zorgt voor effectievere communicatie. Gedrag speelt een steeds 
grotere rol, wat Milieu Centraal in 2020 zal voortzetten en uitbreiden. 
 
Online gids voor consumenten 
Door een goede vindbaarheid via zoekmachines vervult milieucentraal.nl de functie van online gids 
over duurzaam consumeren in de breedte. De webpagina’s over duurzaam consumeren-
onderwerpen zijn goed voor bijna 4 miljoen paginabezoeken. De pagina’s met tips en adviezen ‘in 
en om het huis’ over bijvoorbeeld plaagdieren en schoonmaken ontvangen het meeste bezoek. 
Ook afval verminderen is naar verhouding heel populair. De bezoekers komen uit allerlei 
waardensegmenten, duurzaam consumeren leeft breed. 
 
Vraagbaak voor consumenten 
Naast gids voor consumenten is Milieu Centraal ook vraagbaak voor journalisten. Ze weten Milieu 
Centraal steeds beter (en vrijwel dagelijks) te vinden om feiten te checken of een duiding te geven. 
In totaal bereikte Milieu Centraal met ruim 4200 publicaties in online en offline media ruim 14 
miljoen euro aan advertentiewaarde. Milieu Centraal was in 2019 een graag geziene gast op radio 
en televisie. Het aantal optredens in landelijke programma’s verdubbelde ten opzichte van 2018. 
Afval, voeding, klimaat en verpakkingen zijn de meest bevraagde thema’s binnen duurzaam 
consumeren. 
 
Partner voor professionals 
Milieu Centraal staat in het professionele veld van overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties goed bekend als samenwerkingspartner voor betrouwbare informatie. Deze rol 
vervult Milieu Centraal onder meer als bijvoorbeeld als contentpartner voor retailers. 
 
Samenwerking IenW 
IenW is voor Milieu Centraal het belangrijkste ministerie en opdrachtgever op de duurzaam 
consumeren-thema’s. IenW ziet Milieu Centraal als een belangrijke partner voor 
consumentenbewustwording, communicatie met consumenten en kennis van wat de consument 
bezig houdt met betrekking tot duurzaam consumeren. 
 

Hierboven staan een aantal highlights van de activiteiten die Milieu Centraal uitvoerde binnen het 

Kaderprogramma Duurzaam Consumeren. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten leest u in 

deze rapportage. 
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2. Kerntaak: vraagbaak 
 

2.1 Gevalideerde kennis 
 
Alle informatie van Milieu Centraal is terug te voeren op onze onafhankelijke kennisbasis. 
Onderzoekers verzamelen de continue informatiestroom vanuit universiteiten en 
kennisinstellingen en actualiseren, onderhouden en vernieuwen daarmee de backbone van Milieu 
Centraal: betrouwbare, gefundeerde, feitelijke informatie en adviezen. De kennisbasis is de bron 
voor alle informatie-uitingen van Milieu Centraal, en wordt gebruikt bij projecten, de website, 
Advies op maat, sociale media, contentservice en de beantwoording van mediavragen. Op de 
meeste kennis moet dan ook een vertaalslag worden gemaakt. Het perspectief van Milieu Centraal 
is de consument, alle informatie moet dus relevant worden gemaakt voor een persoon of 
huishouden.  
Omdat daarvoor vaak methodische slagen nodig zijn, ondersteunt een Wetenschappelijke Raad 
van Advies (WRA) de onderzoekers. In de WRA hebben diverse universiteiten, PBL en RIVM zitting. 
Zo borgen wij de kwaliteit van de kennisbasis en de wisselwerking met onze omgeving.  
 
In 2019 is er speciale aandacht geweest voor de hieronder genoemde onderwerpen, die soms ook 
aan bod komen in de elders in deze rapportage besproken activiteiten. Ook in de ontwikkeling van 
communicatiemiddelen en het beantwoorden van mediavragen speelt de onderzoeker vaak een 
belangrijke rol. 
 
Circulaire Economie  
De onderzoeker heeft de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie gevolgd en het 
brondocument actueel gehouden. Zo is er een nieuwe ‘repair monitor’ uitgekomen, en blijft het 
een uitdaging om een goed milieuadvies te geven voor een digitale/elektrische variant van een 
product, en een wegwerpvariant die afval oplevert. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een digitaal abonnement van een krant, of de papieren variant. 
Vanwege het hoge energiegebruik van data streamen, is een simpele redenering als digitaal=beter 
want minder afval, niet zonder meer een gelopen race. In de tweede helft van 2019 heeft een 
student onderzoek gedaan naar het energiegebruik dat samenhangt met dataverkeer. Hiermee 
kan nog geen uitspraak gedaan worden over een eventueel milieuvoordeel van digitale varianten, 
omdat dan eerst een LCA van beide varianten gemaakt moet worden. 
 
Afval (binnen- en buitenshuis) 
Jaarlijks worden veel gegevens over afval geproduceerd. De onderzoeker houdt deze gegevens in 
de kennisbasis bij, en bewerkt deze. Zo ontstaat er een goed beeld over soorten huishoudelijk 
afval, de verschillende fracties waar we in scheiden en de trends in afval scheiden. Het gaat hierbij 
zowel om landelijke gegevens als de vertaling naar huishoudniveau. Dit jaar zijn onder meer de 
volgende afval-onderwerpen aan de orde geweest: 

• (Plastic) recycling en aankomend verbod op single use plastics. 
• De methodiek van het weergeven van de cijfers van de inzameling van plastic 

verpakkingen is aangepast: we geven nu het cijfer van wat er ingezameld wordt door 
huishoudens, voorheen gaven we het cijfer van wat er aangeboden werd ter recycling. Het 
plastic-cijfer is daarmee beter in lijn met de andere afvalcijfers (papier, glas, blik, gft, kca, 
enz.). 

• Advies over afdanken van composteerbaar kunststof; dit onderwerp blijft in beweging. 
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• GFT-inzameling en GFT-adviezen in het algemeen; de onderzoeker van Milieu Centraal had 
zitting in de denktank over wat er wel en niet in de biobak kan. Door de vele vragen die 
Milieu Centraal op dit vlak van consumenten krijgt, hebben wij goed zicht op wat er aan 
onduidelijkheden en misverstanden leeft. Naar aanleiding van discussies en rapporten 
over dit onderwerp is de informatie over de afdankfase van bioplastics enigszins 
aangepast. De WUR heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van bioplastics in een 
professionele composteerinstallatie. Dit onderzoek kwam de tweede week van februari 
2020 vrij en zal Milieu Centraal verwerken.  

• Bouw- en sloopafval. Hoe kun je er als bewuste klusser voor zorgen dat je afval zo goed 
mogelijk gerecycled wordt? Om hier inzicht in te krijgen, is onder meer een werkbezoek 
gebracht aan de sorteerinstallatie van Renewi van grof huishoudelijk afval in Nieuwegein.  

• Er is een begin gemaakt met het herzien van het brondocument 
Verpakkingsvergelijkingen. Dit zal in 2020 afgerond worden. Hier komt bijvoorbeeld aan 
de orde wat de meest milieuvriendelijke bierverpakking is (statiegeldflesje, glazen 
eenmalig flesje, stalen blikje of aluminiumblikje).  

 
Milieu Centraal heeft deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten bij RWS over de end-of-life fase 
van composteerbaar kunststof. In het kader hiervan is aan Milieu Centraal opdracht gegeven 
gedragsonderzoek te laten doen door marktonderzoeksinstituut GfK en Bureau Duwtje naar hoe 
consumenten verpakkingen gebruiken om GFT-afval te scheiden, en of composteerbare 
verpakkingen een rol kunnen spelen in het omhoog brengen van de GFT-inzameling (Co-benefit 
onderzoek). Dit onderzoek is begin 2019 afgerond. Kansrijke producten voor co-benefit zijn 
bijvoorbeeld groente-, fruit- en aardappelschillen, en koffiepads en theezakjes. Uit het onderzoek 
bleek dat de bereidheid om meer GFT in te zamelen en daarvoor een composteerbare verpakking 
te gebruiken, hoog is, maar dat nu slechts 6% van de consumenten de verpakking gebruikt om 
snijafval in weg te gooien. Ook kwam uit het onderzoek dat consumenten nu 60% van de 
theezakjes, en 43% van de koffiepads in de biobak of de eigen composthoop gooien, terwijl dat 
niet de bedoeling is aangezien de verpakkingen deels uit plastic bestaan. Theezakjes en koffiepads 
van composteerbaar materiaal maken, zal dus het aandeel microplastics in de compost 
verminderen.  
 
Er blijkt nog steeds veel behoefte te zijn aan een advies over een afwasbare mok of toch een 
wegwerpbekertje? De informatie die we over dit onderwerp hadden was inmiddels te oud om nog 
een concreet advies op te baseren. Een nieuwe vergelijkende studie was dan ook nodig om nieuwe 
vergelijkingen te kunnen maken. In de tweede helft van 2019 heeft Milieu Centraal hier onderzoek 
naar laten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Omdat er ook nog geen onderzoek gedaan 
is naar wat milieuvriendelijke alternatieven zijn voor een aantal single-use plastics, zoals 
wegwerpservies en rietjes, terwijl daar binnenkort wel een EU-verbod op komt, is dit 
meegenomen in het onderzoek. Uit vragen die wij van consumenten, media en bedrijven krijgen, 
blijkt dat er veel behoefte is aan duidelijkheid op dit punt.  
 
Luiers 
De cijfers omtrent wasbare luiers zijn geactualiseerd, met daarin ook de milieuwinst die het 
‘parttime’ gebruik van wasbare luiers oplevert ten opzicht van het gebruik van voltijds 
wegwerpluiers. De drempel om met het gebruik van wasbare luiers te beginnen is vaak hoog, 
omdat het als onpraktisch wordt gezien in sommige situaties (bijvoorbeeld als het kind bij de 
kinderopvang is). Milieu Centraal is bij haar berekeningen daarom uitgegaan van wasbare luiers, 
behalve ’s nachts, op opvangdagen en in de eerste levensmaanden van het kind. De berekeningen 
laten zien dat wasbare luiers zelfs bij parttime-gebruik milieuwinst opleveren. Tevens is hierin de 
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vergelijking gemaakt tussen deze scenario’s en een scenario waarin de wegwerpluiers worden 
gerecycled in plaats van afgevoerd als restafval. Luier-recycling levert milieuwinst op ten opzichte 
van het equivalent aan wasbare luiers, maar is vooralsnog niet mogelijk. 
 
Reclamedrukwerk 
Jaarlijks worden de cijfers over de hoeveelheid reclamedrukwerk, en het aantal huishoudens met 
een brievenbussticker geactualiseerd. Deze cijfers worden aangeleverd door MailDB, de 
brancheorganisatie van ongeadresseerd drukwerk. Steeds meer gemeentes gaan over op een ja-ja 
sticker (op je brievenbus te plakken als je juist wél reclamedrukwerk wilt hebben). Milieu Centraal 
houdt ook deze ontwikkeling in de gaten, en vult de informatie hierover op haar website aan. 
 
Plasticvervuiling in zee 
In 2019 deed het RIVM onderzoek naar de relatie tussen het loslaten van microvezels en het 
wassen van synthetische kleding. Onderzoekers van Milieu Centraal waren hier bij betrokken als 
reviewers. Ook is er door de onderzoeker in het kader van het herzien van de informatie over 
schoonmaakmiddelen gekeken naar het verschil in loslaten van microvezels bij het gebruik van 
poederwasmiddel dan wel vloeibaar wasmiddel. Dit bleek ingewikkelder dan gedacht: het ligt niet 
alleen aan de vorm van het wasmiddel (poeder dan wel vloeibaar), maar ook aan of het een heavy 
duty of light duty wasmiddel is. Bij nader onderzoek van ECHA-rapporten (Europees Agentschap 
voor chemische stoffen) bleek dat er ook microplastics vrijkomen door ‘geurcapsules’ in 
bijvoorbeeld wasverzachter. In 2019 is een begin gemaakt met onderzoek naar het in grote 
hoeveelheden vrijkomen van microvezels door het wassen van fleece. Dit onderzoek zal in 2020 
langs de Wetenschappelijke Raad van Advies gaan, omdat het afraden van fleece op allerlei andere 
dilemma’s stuit: welk materiaal, met dezelfde technische eigenschappen van fleece, moet je dan 
wel gebruiken? Ook wordt er volgend jaar gekeken of het installeren van wasmachinefilters zin 
heeft om de vervuiling door het wassen van synthetische kleding te verminderen. 
Een gedragsonderzoeker van Milieu Centraal heeft een consumer insights gemaakt rondom de 
uitstoot van microplastics door het wassen van kleding. De resultaten hiervan zullen in het 
brondocument verwerkt worden. De consumer insights maken duidelijk waar mensen drempels 
ervaren en wat motieven zijn om tot een bepaald doelgedrag te komen. Ze maken voor Milieu 
Centraal duidelijk voor welke tips en adviezen mensen open staan en waar ze behoefte aan 
hebben. 
 
Kleding en textiel 
De ontwikkelingen op het gebied van de milieu-impact van kleding zijn actief bijgehouden en 
verwerkt in het brondocument. Microplasticvezels uit textiel heeft Milieu Centraal als onderwerp 
verder uitgediept, met speciale aandacht voor het materiaal fleece. Doel van deze literatuurstudie 
was het formuleren van wasadviezen voor de consument en antwoord op de vraag of het gebruik 
van fleece al dan niet afgeraden zou moeten worden. In het eerste kwartaal van 2020 is de laatste 
hand aan deze notitie gelegd en is deze voorgelegd aan de WRA. Tot slot was de onderzoeker in 
oktober aanwezig bij de bijeenkomst ´biociden in textiel´ van het kennisplatform biociden. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomst is de kennisbasis uitgebreid met informatie over dit onderwerp, 
dat raakvlakken heeft met het brondocument kleding maar ook met de informatie van Milieu 
Centraal over biociden. 
 
Online winkelen 
Milieu Centraal heeft onderzoek gedaan naar online winkelen en hiervoor een brondocument 
opgezet. In de eerste helft van 2019 is vooral deskresearch gedaan en zijn stakeholders benaderd 
voor de maatschappelijke ronde. In de tweede van 2019 heeft de WRA het onderzoek beoordeeld 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2019 
 

Pagina 9 van 99 

en zijn er voor de online kanalen van Milieu Centraal communicatiematerialen ontwikkeld en 
uitgezet.  
 
Keurmerken  
Milieu Centraal voegt doorlopend nieuwe keurmerken toe aan de keurmerkenwijzer, zo ook in 
2019. Ook ging de naam van Milieukeur over in (on the way to) Planet Proof; dit is ge-update.  
 
Tevens heeft Milieu Centraal de beoordeling van non-food keurmerken herzien. We hebben de 
beoordelingssytematiek beter aan laten sluiten bij non-food producten, onder andere rekening 
houdend met verschillen in productieproces en marktdynamiek tussen food en non-food 
producten. De beoordeling reflecteert nu beter de gangbare praktijk bij non-food producten. 
 
Daarnaast hebben we keurmerken in een aantal non-food categorieën tegen het licht gehouden 
en geactualiseerd. Dit ging over de keurmerken op (snij)bloemen, op tuinartikelen zoals potgrond, 
tuinaarde en compost, planten, bomen, bollen en zaden, papier, beton en elektronica.  
 
Papier 
De cijfers op de webpagina ‘papier’ zijn geactualiseerd alsmede de daar aan ten grondslag liggende 
kennisbasis. Ook de keurmerken die te vinden zijn op papierproducten zijn opnieuw 
geïnventariseerd en beoordeeld. Tevens hebben we naar aanleiding van een mediavraag het 
product ‘servetten’ onder de loep genomen. Onder papieren servetten zijn er gekleurde of witte 
beschikbaar, alsmede servetten met diverse keurmerken voor bijvoorbeeld biologische 
afbreekbaarheid. Naast papieren servetten is er de katoenen, wasbare, variant. Om uitspraak te 
kunnen doen over de milieubelasting van papieren versus katoenen servetten is helaas niet 
voldoende informatie beschikbaar. Wel kunnen we consumenten adviseren over keuzes binnen 
papieren servetten en over het weggooien ervan. Naar aanleiding van de filmpjes van Milieu 
Centraal die gemaakt zijn in verband met de feestdagen is het brondocument uitgebreid met 
informatie over mogelijkheden voor duurzaam inpakken van cadeaus.  
 
Cosmetica, persoonlijke verzorging 
De kennisbasis op dit onderwerp is door de onderzoeker bijgehouden. In het bijzonder is de 
informatie over de houdbaarheid van zonnebrandcrème geactualiseerd. 
 
Klussen en verbouwen 
In 2019 zijn wij een volledige herziening gestart van het brondocument klussen en verbouwen. De 
informatie was verouderd en besloeg niet alle klussen waarover Milieu Centraal informatie wil 
geven. Daarnaast schenken wij in ons nieuwe onderzoek niet alleen aandacht aan milieuvriendelijk 
klussen en verbouwen, maar ook aan circulariteit van verbouwingen en doe-het-zelf klussen. In 
het onderzoek, waarvan al een groot deel in 2019 plaatsvond, brengen we voor een aantal 
veelvoorkomende klussen het duurzame en circulaire handelingsperspectief voor consumenten in 
kaart. Deze klussen lopen uiteen van doe-het-zelf klussen (bijvoorbeeld verven, behangen of 
stucen) tot klussen die vaak worden uitbesteed (een nieuwe keuken, een aanbouw realiseren). 
Daarnaast behandelen we de duurzaamheidsaspecten van veel voorkomende materialen (hout, 
kunststof, steen) en veelgebruikte producten (verf, lijm, kit).  
 
Voeding 
Alhoewel Milieu Centraal uit eigen middelen werkzaamheden verricht aan het thema voeding (en 
niet vanuit het Kaderprogramma) benoemen we hier toch de resultaten, omdat voeding een 
belangrijke bijdrage levert aan de klimaatbelasting van consumenten. 
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Er is een nieuw brondocument over de klimaatimpact van dranken geschreven. ‘Dranken’ 
veroorzaakt circa 20% van de klimaatimpact van ons voedingspatroon. Het brondocument is 
besproken in de Wetenschappelijke Raad van Advies.  
De onderzoeker houdt binnen de beperkt beschikbare tijd de ontwikkelingen bij op het thema 
voeding. In samenspraak met programmamanager en communicatie wordt er nagedacht over de 
toekomst op het voedingsdossier: waar willen en kunnen we nog op inzetten? 
Milieu Centraal heeft deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten met betrekking tot het 
verduurzamen van ons voedingspatroon: discussiebijeenkomsten bij Voedingscentrum, RIVM en 
(Young) Food Policy. 
Milieu Centraal heeft zitting gehad in het ‘critical review team’ van de door Blonk Consultants 
opgestelde LCA (conform ISO 14044). 
In 2019 is een wetenschappelijke publicatie verschenen in het tijdschrift Waste Management 
(Waste Management 94 (2019) 153–164) over de meetsystematiek van voedselverspilling bij 
huishoudens, zoals Milieu Centraal die samen met Voedingscentrum en Rijkswaterstaat heeft 
uitgevoerd. 
 
Huisdieren 
De webpagina kattenbakvulling is geactualiseerd. Verschillende stakeholders zijn benaderd: 
Vereniging Afvalbedrijven, Orgaworld (verwerking organisch afval), Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit en er is desk research gedaan. Omdat de onderzoeksystematiek, noch het 
consumentenadvies veranderd is, is de achterliggende brondocumentatie niet in de WRA 
besproken. 
 
Asbest 
Ook in 2019 is weer geprobeerd zicht te krijgen op de kosten van het vervangen van een 
asbestdak. Het onderzoek wordt bemoeilijkt, omdat de prijzen omhoog lijken te gaan door krapte 
aan de aanbodzijde. Milieu Centraal heeft opnieuw oproepen geplaatst op social media om 
offertes met ons te delen, wat een aantal waardevolle reacties heeft opgeleverd.  
Om te kunnen bepalen wat de beste tijd van het jaar is om een asbestdak te verwijderen (in 
verband met het nestelen van vogels, en Arbo-richtlijnen over buiten werken op grote hoogte als 
het stormt of regent), heeft de onderzoeker hier het een en ander over uitgezocht. Ook is 
uitgezocht hoe je asbest dakleien kunt herkennen, welke financieringsregelingen er zijn bij 
gemeenten, en zijn de cijfers over het aantal asbestdaken geactualiseerd.  
Niet alleen naar de kosten van het (laten) verwijderen van een asbestdak, maar ook naar de 
kosten van het (laten) verwijderen van asbesttoepassingen in huis (zoals vensterbanken), is 
onderzoek gedaan. Daarnaast zijn ontwikkelingen rond het verzekeren van asbestdaken en een 
mogelijk asbestfonds bijgehouden. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
Het overzicht van de biociden en gewasbeschermingsmiddelen die voor niet-professioneel gebruik 
in Nederland op de markt zijn toegelaten, is geactualiseerd. Van deze middelen is geïnventariseerd 
wat de milieubelasting is op basis van informatie van het Ctgb (College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden), de EU, het RIVM en Stichting Milieukeur.   
Er is onderzoek gedaan voor een nieuwe webpagina over de ‘eikenprocessierups’. Deze is de 
laatste jaren tot een plaag uitgegroeid, en veroorzaakt veel overlast. Hoewel het de taak is van 
professionele plaagdierbestrijders om tegen de rupsen op te treden, biedt Milieu Centraal de 
consument wel enkele handvatten om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. 
De informatie is uitgebreid met informatie over biociden in textiel (zie hierboven onder Kleding en 
textiel). De onderzoeker was tevens lid van de klankbordgroep Azijn, en heeft in die hoedanigheid 
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het rapport van het RIVM over de risico’s van azijngebruik voor particulieren van commentaar 
voorzien en meegedacht over de studie en de communicatie van de resultaten. Tot slot 
actualiseerde de onderzoeker de kennisbasis gedurende het hele jaar op basis van 
bekendmakingen van nieuwe toelatingen en intrekkingen van het Ctgb voor bestrijdingsmiddelen 
alsmede goedkeuringen voor basisstoffen. 
 
Natuurlijk tuinieren 
In 2019 is de gehele kennisbasis over de tuin herzien. Deze kennisbasis beslaat niet alleen 
natuurlijk tuinieren, maar behandelt ook tuinmaterialen, tuinafscheiding, aarde en compost, 
tuinmeubelen, plantkeuze, tuinonderhoud en tuinontwerp. Alle onderwerpen zijn in het licht van 
natuurlijk tuinieren geplaatst. Een tuin in balans zorgt ervoor dat er minder plagen ontstaan en 
consumenten dus minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Onderzoeksactiviteiten specifiek 
voor het thema Natuurlijk Tuinieren waren: het actualiseren van de Bloemetjes en bijtjes-
kalender: welke planten kun je in de tuin zetten zodat je jaarrond voldoende voedsel aan bijen en 
andere nuttige insecten biedt.  

• De kennisbasis over watervriendelijk tuinieren is grondig herzien en verder ontwikkeld. 
Binnen dit thema brachten we milieuvriendelijke maatregelen in kaart die de consument 
kan nemen om met zowel neerslag als met periodes van droogte om te gaan. Dit thema 
raakt tevens nauw aan het thema klimaatadaptatie. 

• De kennisbasis is herzien en verder ontwikkeld op het thema biodiversiteitvriendelijk 
tuinieren. 

• Keurmerken voor gifvrije (en dus bijvriendelijke) planten, zaden en bollen zijn in kaart 
gebracht en beoordeeld. 

• De kennisbasis over een natuurlijke tuinvijver is herzien 
 
Op basis van de herziening past Milieu Centraal ook alle tuinpagina’s op de website aan. Met deze 
aanpassingen is eind 2019 gestart. Bij het herzien van de pagina’s is de onderzoeker nauw 
betrokken. 
 
Bloemen 
Het brondocument bloemen is in 2018 herzien, en langs de Wetenschappelijke Raad van Advies 
gegaan. Op basis van deze informatie is in de eerste helft van 2019 een bloemenkalender 
gemaakt, waarin van 18 soorten uit Nederland afkomstige snijbloemen, en van uit Afrika 
ingevlogen roosjes, per maand aangegeven wordt wat een klimaatvriendelijke keuze is. Het is 
(nog) niet mogelijk om ook per bloemensoort informatie te geven over emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen, maar wellicht wordt dit mogelijk met de RIVM-evaluatie van de 
derde nota duurzame gewasbescherming.  
In de tweede helft van het jaar is de bloemenkalender op een aantal punten aangepast. Dit naar 
aanleiding van signalen die we vanuit de sector kregen. 
 
Kerstbomen 
Vaste prik in december: mediavragen over wat de meest milieuvriendelijke boom is (echt of 
kunst). En in januari: mediavragen over hoe je een kerstboom het beste kunt afdanken 
(composteren, versnipperen, verbranden op vreugdevuren). Om deze vragen goed te kunnen 
beantwoorden is het brondocument over kerstbomen helemaal nagelopen, en waar nodig 
geactualiseerd. 
 
Antifouling  
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In de eerste helft van 2019 vroeg het onderwerp antifouling weinig aandacht binnen de afdeling 
onderzoek. In de tweede helft van het jaar kwam het concept-rapport van de praktijktest 
antifouling uit. Milieu Centraal is naar de presentatie geweest, en begin 2020 verwerken we de 
resultaten hiervan op de website en in de infographic, in samenspraak met de andere 
stakeholders. 
 
Schoonmaakmiddelen 
De kennisbasis over het onderwerp schoonmaakmiddelen is deels herzien. Algemene 
milieuaspecten van schoonmaakmiddelen zijn verder uitgewerkt. Voorbeelden: in hoeverre 
restanten schoonmaakmiddelen door de rioolwaterzuivering uit het water gehaald kunnen 
worden, en de (vermeende) milieubelasting van desinfectie- en bleekmiddelen. Speciale aandacht 
ging uit naar milieuaspecten van ‘natuurlijk wassen’, met onder meer wasnoten, wasmagneten en 
‘milieuvriendelijke’ schoonmaakmiddelen. De keurmerken op schoonmaakmiddelen werden 
meteen mee geactualiseerd. 
Met de toenemende aandacht voor de plastic soep, en de bijdrage van het wassen van 
synthetische kleding daarin, is ook de aandacht voor vloeibaar dan wel poederwasmiddel 
toegenomen – zie hierboven onder Plasticvervuiling in zee. Voor wat betreft het loslaten van 
vezels (dit draagt bij aan de plastic soep) lijkt vloeibaar wasmiddel in het voordeel, dat wil zeggen: 
er gaan bij vloeibaar wasmiddel minder vezels los. Maar Milieu Centraal kijkt ook hoe vloeibaar 
wasmiddel op andere milieuaspecten scoort zoals verpakkingsmateriaal en conserveermiddelen? 
Het onderwerp ‘Textielwasmiddelen’ is nader uitgewerkt, en op de planning staan nog 
hoofdstukken over oppervlaktereinigers, afwasmiddelen, toilet- en sanitairreinigers en 
onderhoudsmiddelen. 
 
Drinkwater 
De informatie over waterhardheid van Nederlands drinkwater, en over nut en noodzaak van 
waterontharders bleek geactualiseerd te moeten worden. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat bijna 
tweederde van de gemeenten zacht water heeft, en hard water bijna nergens uit de kraan komt. 
Natuurlijk werd de informatie op www.milieucentraal.nl meteen aangepast. 
 
Klimaatadaptatie 
Dit jaar ontwikkelde Milieu Centraal een kennisbasis op een nieuw onderwerp: klimaatadaptatie. 
Hoewel Milieu Centraal deze werkzaamheden uit eigen middelen verricht, noemen we het hier 
toch omdat dit onderwerp nauw raakt aan natuurlijk en watervriendelijk tuinieren. En in een 
klimaatadaptieve tuin is minder gif nodig, bijvoorbeeld om algaanslag te verwijderen. Binnen dit 
onderwerp vallen maatregelen die consumenten kunnen nemen om om te gaan met (meer) 
neerslag, met droogte, met hitte en met overstromingen, zoals het afkoppelen van de regenpijp, 
het aanleggen van een groen dak, het nemen van waterbesparingen maatregelen of het vervangen 
van tuintegels door beplanting. Deze kennisbasis is goedgekeurd door de Wetenschappelijke raad 
van Advies. De informatie is deels al in 2019 verwerkt op de website, in nauw overleg met de 
onderzoeker. 
 
 
Mobiliteit  
In het eerste kwartaal van 2019 is een kennisdeel-workshop georganiseerd met verschillende 
partijen die zich met duurzame mobiliteit bezig houden zoals RWS, CROW (kennisinstituut voor 
infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid), kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid (KiM) en de Hogeschool van Breda. Voor het platform CO2emissiefactoren.nl zijn 
de emissiefactoren over de gehele keten (well to wheel) voor auto’s herzien. Hiervoor is onder 

http://www.milieucentraal.nl/
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andere de complete database voor het brandstofverbruik van voertuigen herzien en opnieuw 
opgezet. Milieu Centraal maakt hiernaast gebruik van een eigen ontworpen geavanceerd Excel-
format voor het onderhouden van de kennisbasis. De onderzoeker heeft voor de mobiliteitsdata 
deze format grondig herzien. Voor de ANWB zijn de berekeningen achter de infographics over 
elektrisch rijden herzien. Er is een brondocument over elektrisch rijden opgezet, er is deskresearch 
naar de relatie tussen rijsnelheid en NOx en CO2 uitstoot, en de relatie tussen bandenspanning en 
bandenslijtsel. 
 
 
 

2.2 Samenwerking met kennisinstituten 
 
Milieu Centraal heeft een beperkt aantal onderzoekers in dienst. Die hebben een goed beeld van 
hun terrein, maar kunnen niet alles zelf. Daarom zoekt Milieu Centraal actief naar samenwerking 
met de kennisinstituten om hen heen. Deze samenwerking is deels betaald en deels met gesloten 
beurs. In dat laatste geval levert Milieu Centraal haar kennis in ruil voor kennis van de 
samenwerkingspartner. Dit versterkt beider kennisniveau en maakt kennis ook breder 
beschikbaar. Deze werkzaamheden maken integraal deel uit van ons onderzoekswerk en dus van 
onze kennisbasis. 
 
Een aantal voorbeelden zijn:  

 Milieu Centraal neemt deel aan de transitieagenda Consumptiegoederen en aan 
overleg over de monitoring van de voortgang met betrekking tot een circulaire 
economie. 

 Daarnaast heeft Milieu Centraal in verband met onderzoek contact en overleg met 
onder andere de volgende organisaties: Blonk Consultants, Consumentenbond, Hedra, 
Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven, Orgaworld, Holland Bioplastic, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, GroentenFruit Huis (belangenvereniging 
bedrijven in de afzet van groenten en fruit), Indaver (afvaloplossingen industriële 
bedrijven), Nederlandse Cosmetica Vereniging, ReCybem, Band en Milieu, CROW, KiM, 
Hogeschool van Breda, IChoosr, Varen doe je samen, HISWA, Holland Bioplastics, 
Recycling Netwerk, Schuttelaar & Partners, RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving, 
Intergamma, MailDB, Closing the Loop, Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen (SOMO), CE Delft, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Stichting 
Milieukeur, Waarzitwatin.nl, Wageningen University, Open Universiteit, Greenpeace, 
Voedingscentrum, Ministerie IenW, WeCycle, TNO, WWF, Voedingscentrum, 
Thuiswinkel.org, Breda University, ANWB, Solidaridad, DASPO, Branchevereniging 
Margarine, Vetten en Oliën, FAO, Milieudefensie, Modint, Good Fish Foundation, 
Bionext, Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, Vereniging voor 
Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, Royal Flora Holland, Floriculture 
Sustainability Initiative, LTO Glaskracht, Vereniging Bloemist Winkeliers, Natuur & 
Milieu, Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), branchevereniging 
Koffie & Thee Nederland, Nederlandse brouwers, Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), SGS Search Consultancy, DSM. Bureau Duwtje 
en marktonderzoeksinstituut GfK in verband met het co-benefit onderzoek 
composteerbare verpakkingen. SGS Search en Rijkswaterstaat in verband met het 
onderwerp asbest. 
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 Contacten op klimaatadaptatie en de tuin zijn onder andere het Ctgb, Platform Samen 
Klimaatbestendig, Amsterdam Rainproof, Tuinbranche Nederland, Vereniging Groei & 
Bloei, Stichting RIONED, Gemeente Nijmegen (waterbewust), Waterklaar (Water in 
Limburg), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Green Deal Groene 
Daken, NextGreen, Vewin, Ons Water, Ministerie van IenW en Branchevereniging 
VHG, voor ondernemers in het groen. 

 
 
 

2.3 Kennis over gedrag 
 
Kennis over de doelgroep en kennis van interventiestrategieën vormen de hoekstenen van 
effectieve communicatie. Het is voor de effectiviteit van de activiteiten van Milieu Centraal van 
belang dat deze inzichten op een handzame manier beschikbaar zijn. 
 
Gedragsprogramma Milieu Centraal 
De gedragsspecialisten van Milieu Centraal hebben in 2019 het gedragsprogramma van Milieu 
Centraal grofweg van kaders voorzien. Ze gaven gevraagd en ongevraagd advies aan collega’s. Een 
greep: ‘Als ik een social post over roken maak, hoe voorkom ik dan dat het niet te belerend wordt 
en mensen weerstand krijgen?’ ‘Kan ik, als ik over bandenspanning praat, beter communiceren 
over wat je aan kosten bespaart als je het goed doet, of over het geld dat je verspilt als je het niet 
goed doet?’ ‘Let op dat je liever het gewenste gedrag in beeld brengt dan het huidige’, ‘Als je een 
vragenlijst ontwerpt, ben je je dan bewust van de ja-knik bias als mensen onzeker zijn over het 
thema en hun motivaties?’ In mei hebben de gedragsspecialisten een interne workshop over 
framing georganiseerd voor de communicatieadviseurs van Milieu Centraal.   
 
Begeleiding stageonderzoek reizen met trein/vliegtuig  
Een stagiair heeft in 2019 voor haar Master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar het stimuleren van reizigers tot het vaker kiezen van een 
treinvakantie ten opzichte van een vliegvakantie binnen Europa. Er is vooronderzoek gedaan naar 
hulp- en hinderfactoren voor zowel het doelgedrag als het huidige gedrag, en er zijn middels 
Facebook advertenties in samenwerking met NS International verschillende boodschappen getest 
om mensen aan te zetten tot het boeken van een treinreis. 
 
In paragraaf 3.1 staat beschreven welke gedragsactiviteiten Milieu Centraal in 2019 uitvoerde die 
behoren bij de thema’s van de directie DLCE. 
 
 

2.4 Website milieucentraal.nl 
 

14.500 sessies en meer dan 22.000 paginabezoeken per dag 
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Vooral via google, maar ook vanuit andere sites en social bezoeken iedere dag duizenden mensen 
de website van Milieu Centraal. Ze komen meestal direct binnen op een contentpagina: een 
pagina met uitleg over een specifiek milieuvraagstuk of onderwerp zoals afval scheiden, 
klimaatverandering of muizen. De bezoeker krijgt zo snel mogelijk inzicht in het onderwerp aan de 
hand van praktisch tips, adviezen, tests en tools.  
 
In 2019 werd milieucentraal.nl per dag gemiddeld 14.500 keer bezocht (sessies). Dat is een stijging 
van 34 procent ten opzichte van de 10.800 sessies per dag in 2018. Het aantal paginaweergaven 
steeg naar gemiddeld 22.000 per dag en ging voor heel 2019 over de 8 miljoen heen. Dat is een 
stijging van 25% ten opzichte van de 6,5 miljoen in 2018. 
 
Contentbeheer en nieuwe pagina’s  
Onderzoekers, communicatieadviseurs en webredacteurs zorgen samen voor de inhoud en toon 
van webpagina’s. Zo kunnen consumenten erop vertrouwen dat iedere tip, test of infographic 
klopt. Vanuit deze driehoek van communicatie, web en onderzoek krijgen pagina’s regelmatig een 
update en verschijnen nieuwe pagina’s. Meestal naar aanleiding van nieuwe feiten, inzichten en 
consumentenvragen. 
 
Verdeling thema’s op de website 
De pagina’s onder de thema’s over duurzaam consumeren hebben in 2019 3.887.054 
paginabezoeken gekregen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 2.547.449 paginabezoeken 
voor Duurzaam Consumeren in 2018. Deze pagina’s zijn goed voor 48% van het totaal aantal 
paginabezoeken. De pagina’s over energie besparen en opwekken trekken 45% van het totaal. De 
rest van het bezoek (7%) komt voor de homepage, nieuwtjes, vacatures en pagina’s over Milieu 
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Centraal.   
 

 
 
 
Zes subthema’s duurzaam consumeren 
De pagina’s over duurzaam consumeren vallen onder zes landingspagina’s of subthema’s. De 
pagina’s met tips en adviezen ‘in en om het huis’ over bijvoorbeeld plaagdieren en schoonmaken 
ontvangen het meeste bezoek. Ook afval verminderen is naar verhouding heel populair. 
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Top 50 milieucentraal.nl  
Tussen de 50 populairste pagina’s staan in de tabel hieronder de webpagina’s die behoren tot het 
programma duurzaam consumeren in de blauwe rijen. Het zijn er 23. Informatie over afval 
scheiden en tips om diverse plaagdieren te bestrijden zijn enorm populair. Ook de pagina over 
klimaatverandering is de top 5 binnengekomen in de eerste helft van 2019. De 50 populairste 
pagina’s zijn goed voor bijna de helft (48%) van het paginabezoek voor milieucentraal.nl. 
 

1 Homepage 272.557 

2 Btw terugvragen op zonnepanelen 196.671 

3 Zilvervisjes-en-papiervisjes 154.811 

4 Welk afval waar 154.699 

5 Klimaatverandering 142.162 

6 Muizen 137.436 

7 Fruitvliegjes 135.838 

8 Bespaartips verwarming 117.190 

9 Warmtepomp combi en hybride warmtepomp 108.562 

10 Gemiddeld energieverbruik 95.316 

11 Groente fruit en tuinafval gft  92.084 

12 Dubbel glas hr glas en triple glas 86.049 

13 Apparaten en elektra 81.466 

14 Energie besparen 76.476 

15 Kleding textiel en schoenen (afval) 75.308 

16 Kattenoverlast 72.568 

17 Isoleren en besparen 71.332 

18 Zonnepanelen 70.992 

19 Blikken en ander metaal (afval) 70.975 

20 Zelf je dak isoleren 70.200 

21 Plagen op kamerplanten 68.683 

22 Vloerisolatie 68.140 

23 Energiebelasting 2020 68.132 

24 Motten 67.463 

25 Klein Chemisch Afval KCA (afval 65.965 

26 Grote energieslurpers 64.220 

27 Zonneboiler 63.828 

28 Prijs en opbrengst zonnepanelen 61.967 

29 Ventilatie met mechanische afvoer 59.458 

30 Infraroodpanelen voor verwarming 58.855 

31 Dakisolatie 57.418 

32 Volledige-warmtepomp 57.334 

33 Restafval 56.155 

34 Glas potten flessen en ander glas (afval) 54.648 
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35 Vliegen of ander vakantievervoer 53.530 

36 Subsidie energiebesparing eigen huis 52.796 

37 Zelf composteren 52.399 

38 Kunnen zonnepanelen op mijn dak 52.395 

39 Hybride warmtepomp 50.782 

40 Papier en karton (afval) 50.745 

41 Kleine windmolens 48.316 

42 Plastic verpakkingen (afval) 48.219 

43 Spouwmuurisolatie 46.243 

44 Snel besparen 45.218 

45 Wat is je CO2-voetafdruk 44.758 

46 Vlees, vis of vega 44.458 

47 Klimaatcompensatie 42.792 

48 Wat is het broeikaseffect 42.719 

49 Kakkerlakken 42.605 

50 Subsidie warmtepompen 41.840 

 
 
Top 10 pagina’s duurzaam consumeren 
De 10 populairste pagina’s over duurzaam consumeren gaan bijna allemaal over plagen of afval. Ze 
trekken veel bekijks in 2019. Een opvallende stijger is de pagina over klimaatverandering. De 
uitgebreide uitleg over klimaatverandering staat in de top 3.  
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In 2019 werden op de website ruim 100 duizend unieke zoekopdrachten ingevoerd tijdens 75.000 
sessies. 1,4 procent van de bezoekers gebruikt de zoekmachine op de website. De populairste 
unieke zoekopdrachten binnen het thema duurzaam consumeren zijn asbest, mieren, luiers, 
plastic, kleding, co2, afval, glas en keurmerken.  
 
Waar komen bezoekers vandaan? 
Met 73% zorgt organisch zoeken in Google ook in 2019 verreweg voor het meeste webbezoek. In 
2019 kwamen 3.886.083 sessies via google (organisch). Ongeveer 10% surft direct naar de website 
van Milieu Centraal. De rest van het verkeer komt binnen via andere zoekmachines, social media 
en gesponsorde zoekopdrachten op Google en de tijdlijn.  
 

 
 
 
Milieu Centraal in Google 
Mensen die via google meer willen weten over onderwerpen zoals afval, klimaatverandering en 
plaagdieren komen Milieu Centraal vaak als 1 van de eerste zoekresultaten tegen. De webpagina’s 
van Milieu Centraal scoren hoog (plek 0, 1, 2 of 3) voor honderden zoekopdrachten rondom milieu 
en energie. Goede vindbaarheid is de basis van het grote bereik van MilieuCentraal.nl. Om zo hoog 
te scoren in zoekmachines bewaakt de webredactie dagelijks de kwaliteit van de pagina’s. 
Onderdeel van die kwaliteitscheck is ook zoekmachine optimalisatie (SEO).  
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In 2019 kwam de website van Milieu Centraal 63,4 miljoen keer in beeld tussen de zoekresultaten. 
Dat zorgde voor 3,76 miljoen kliks. De klikfrequentie (CTR) hangt af van hoe je pagina in beeld 
komt als iemand iets zoekt. Milieu Centraal streeft ernaar om op relevante en veelgebruikte 
zoektermen binnen een onderwerp als eerste in beeld te komen met een tekst die uitlokt om 
verder te klikken.  
 
Van kliks naar vertoningen 
Steeds vaker krijgen mensen al een antwoord op een milieuvraag zonder de website te bezoeken. 
Als je bij het zoekresultaat al ziet wat je wilt weten hoef je niet verder te klikken. Daarom let 
Milieu Centraal ook steeds meer op de vertoningen. De zogenaamde ‘positie 0’ of ‘featured 
snippet’ toont al een deel van content op je website. Daardoor is dit  - samen met het eerste 
zoekresultaat - de meest begeerde plek bij een zoekresultaat in Google of andere zoekmachine 
zoals Bing.  
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Populairste zoekterm in google voor Milieu Centraal op basis van het aantal kliks. Dit is de exacte 
zoekterm met de meeste kliks. Voor iedere onderwerp zijn er vele zoektermen en combinaties 
mogelijk.    
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Advies op maat en adviestools 
De Advies-op-maat (AOM) modules geven mensen de mogelijkheid om aan de hand van een 
aantal vragen een persoonlijke aanbevelingen of advies te geven. Hieronder de tools die binnen 
het themaveld Duurzaam Consumeren vallen. 
 

 
 

Module Advies Op Maat Aantal instappunten home  Advies gekregen 

CO2-voetafdruk / CO2-test 46.017 34.306 

Klimaatwijs op vakantie 20.907 23.415 

Afval verminderen 11.348 6582 

Asbest 9892 7716 

Test je rijstijl 3692 3286 
 

Apps/sites/tools Instappunten/sessies Unieke paginaweergaven 

Afvalscheidingswijzer 872.753 1.160.422 

Groente- en fruitkalender 197.670 351.381 

Zootjegeregeld 105.732 158.201 

Keurmerkenwijzer 102.457 70.256 
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Bekeken video’s op site 
Op de website kun je ingesloten video’s afspelen die te zien zijn via YouTube. In 2019 werden de 
video’s op de site ongeveer 125.000 keer gestart door webbezoekers. Er staan niet alleen video’s 
van Milieu Centraal op de site, zo werd een video over klimaatverandering van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat het vaakst gestart. 
 

 
 
 
Quiz: informeren via vragen 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Hoe maak je een kapotte BH-beugel?

Zo pomp je je autobanden op

Welke tas is het beste voor het milieu?

Verspillingsvrije coach: dé app tegen…

Hoe maak je een bijenhotel?

Tuintips tegen wateroverlast

Asbest verwijderen

Mazzelkontjes: billetjes boffen met wasbare luiers

De keurmerkenwijzer

Zo verklein je samen je voetafdruk

Tips tegen onkruid in je tuin

Hoe herken je asbest?

Tips voor minder klimaatimpact met het gezin

Welke klimaatklapper kan jij maken?

Hoe houd je slakken uit je tuin?

Tips voor schone tuintegels

Hoe verwijder je asbest?

10 tips tegen voedselverspilling

Composteren basisbegrippen

Klimaatverandering: Hoe ontstaat klimaatverandering?

Video Duurzaam Consumeren gestart op webpagina
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Naast video’s, advies op maat en infographics 
kunnen webbezoekers ook via een quiz meer 
ontdekken over een onderwerp. Een luchtige 
manier om te informeren zoals de nieuwe 
bloemenquiz voor een campagne rond Moederdag 
over de klimaatimpact van bloemen. 
 

  
 
 
 

2.5 Mediaservice 
 
Milieu Centraal had in 2018 een succesvol mediajaar achter de rug. Het lijkt erop dat journalisten 
Milieu Centraal steeds beter weten te vinden als onafhankelijke voorlichtingsorganisatie. In 2019 
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wisten journalisten Milieu Centraal namelijk nóg beter te vinden. Het aantal vragen van 
journalisten was met 360 vragen in 2019 vergelijkbaar met het aantal vragen in de jaren ervoor. In 
totaal bereikten we met ruim 4.200 publicaties in online en offline media ruim € 14 miljoen aan 
advertentiewaarde. Hiervan waren er 271 items op radio en televisie. Dat waren er tweeëneenhalf 
keer zo veel als het jaar ervoor doordat de hoeveelheid landelijke items verdubbelde. Het grootste 
gedeelte van de publicaties zijn online nieuwsberichten, toch zorgen de offline artikelen in kranten 
en dagbladen voor de meeste mediawaarde. Opvallend is de stijging van de aandacht in 
publiekstijdschriften.  
 
In 2019 waren de woordvoerders van Milieu Centraal graag geziene gasten op radio en televisie. In 
2019 verdubbelde het aantal optredens in landelijke programma’s. Terwijl er in 2018 ook al een 
verdubbeling van radio- en televisieoptredens was ten opzichte van het jaar ervoor.  
Milieu Centraal was met tips en duiding te zien bij actualiteitenprogramma’s als Jinek, NOS 
Journaal, Nieuwsuur, Editie NL, RTL en RTL Z Nieuws, entertainmentprogramma’s zoals Koffietijd, 
Max Vakantieman, The Green Makeover en consumentenprogramma’s Kassa, Radar, 
Kanniewaarzijn en Meldpunt.  
Op radio waren we regelmatig te horen op radiostations als FunX, alle NPO stations, Sky Radio, 
Radio 538, Qmusic, Sublime FM en BNR radio. Op NPO radio 5 is er zelfs een vaste rubriek met 
Milieu Centraal waarbij iedere keer een ander duurzaam thema aan bod komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu Centraal in de media 2019 

 
 

Oplage en advertentiewaarde media totaal 
De mediaservice en persberichten leverde in 2019 het volgende bereik en bijbehorende 
advertentiewaarde op (rechts de cijfers van heel 2018 ter vergelijking): 
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Medium Totaal 2019 Totaal 2018 

 Oplage / aantal 
bezoekers 

Adv.waarde (€) Oplage / aantal 
bezoekers 

Adv.waarde 
(€) 

Offline media 

Landelijk dagblad 33,9 miljoen 2,0 miljoen 29,2 miljoen 2,4 miljoen 

Regionaal dagblad 33 miljoen 2,5 miljoen 22,8 miljoen 1,8 miljoen 

Huis-aan-huis bladen en 
lokaal nieuws 

12,8 miljoen 287.000 12,9 miljoen 215.000 

Tijdschriften /  algemeen  32,9 miljoen 5,5 miljoen 16,1 miljoen 1,5 miljoen 

Tijdschriften / vakbladen 1,8 miljoen 544.000 2,6 miljoen 500.000 

Totaal 114,4 miljoen 10,8 miljoen 83,6 miljoen 6,4 miljoen 

     

Online media 

Online media 212 miljoen 1,7 miljoen 175 miljoen 1,3 miljoen 
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RTV  

Radio/TV optredens 271 waarvan 141 landelijke RTV items met 
een totaal bereik van 57 miljoen en 
bijbehorende advertentiewaarde van € 
1.500.000 

110 waarvan 70 landelijke RTV 
items met een 
advertentiewaarde van ruim € 
660.000 

   

Totaal  384 miljoen 14 miljoen 280 miljoen 8,4 miljoen 
NB: Van sommige RTV items is de advertentiewaarde onbekend. 

 
Persberichten 
Milieu Centraal bracht 12 persberichten uit. De persberichten hebben een gemiddeld 
openingspercentage van 33%, wat vergelijkbaar is met de jaren ervoor. 
 

Datum Titel 

30 januari  2019 Nieuwe top 10 voedselkeurmerken bekend 

12 februari 2019 Miljoenen Nederlanders willen duurzamer leven, maar slagen 
daar niet in 

2 april 2019 1 op de 3 printjes binnen een week kantoorafval 

9 mei 2019 Het beste bosje voor Moederdag 

27 juni 2019 Vera Dalm neemt afscheid als directeur Milieu Centraal 

23 juli 2019 Hittegolf? Les je dorst klimaatvriendelijk 

15 augustus 2019 Nieuwe subsidie maakt woningisolatie extra gunstig 

22 augustus 2019 5 Tips tegen wespenoverlast 

22 augustus 2019 2019 goede zomer voor zonnepanelenbezitters 

28 september 2019 Je eigen coach tegen voedselverspilling 

17 oktober 2019 Hulp voor autokoper die aarzelt over elektrisch 

19 november 2019 Zestig procent schoenaankopen retour naar webshop 

 

Offline media: kranten en magazines 
De oplage van bijna 1.400 artikelen met medewerking van Milieu Centraal in de geschreven pers 
was 114 miljoen in 2019 met een advertentiewaarde van € 10,8 miljoen. Qua oplage en 
advertentiewaarde ligt het flink hoger dan het ook al succesvolle 2018. In het eerste halfjaar van 
2019 was de advertentiewaarde namelijk al even hoog als in héél 2018. Dit is opvallend omdat er 
de afgelopen jaren wereldwijd een afname van oplages is te zien door toenemende digitalisering. 
In 2019 heeft Milieu Centraal dus erg goede resultaten geboekt wat betreft printmedia. Dit valt 
deels te verklaren omdat het klimaat en duurzaamheid steeds vaker in het nieuws zijn. Steeds 
meer journalisten gebruiken vaker de kennis die de organisatie heeft graag bij onderbouwing van 
hun artikelen. Hun tevredenheid over de gegeven informatie zorgt ervoor dat veel journalisten 
vaak in hun onderzoeksfase Milieu Centraal raadplegen. De naam Milieu Centraal en reputatie 
gaat rond op redacties.  
 
Het gaat dan om landelijke dagbladen zoals de Volkskrant, Trouw, De Telegraaf, het AD, NRC, NRC 
Next, Metro, Het Financieel Dagblad, het Nederlands Dagblad, Het Parool en het Reformatorisch 
Dagblad. Met het Volkskrant Magazine bestaat een samenwerking om iedere week hun reis in de 
reisrubriek door te rekenen. De publiekstijdschriften betreffen onder meer vrouwenbladen zoals 
Libelle, Happinez, ELLE, JAN, Zin, Women’s Health, Marie Claire, Flair, Margriet, Cosmopolitan, 
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Nouveau, Vriendin, Santé, Royalty, en woon- en tuintijdschriften zoals VT Wonen, Ariadne at 
Home en het nieuwe woontijdschrift Groener Wonen en andere tijdschriften zoals Eigen Huis 
Magazine, Quest, Esquire, Elsevier, Columbus Travel, Allerhande, Ouders van Nu, Radar+, Roots, 
OneWorld Magazine, Yoga Magazine, Onkruid en specifieke onderwerp-bladen, zoals 
ComputerTotaal!, en ledenbladen zoals Consumentengids, Geldgids Consumentengids, Eigen Huis 
Magazine, MAX Magazine, AD magazine, ANBO magazine en TROS Kompas.  
 
Offline media: radio en televisie 
Milieu Centraal werd in 2019 in 271 RTV items genoemd. Dat is tweeëneenhalf keer zo veel als in 
2018, terwijl dat ook al een succesvol mediajaar was. Die media-optredens gebeuren op 
verschillende manieren: live interviews, quotes in journaals, infographics op basis van cijfers van 
Milieu Centraal of genoemd door een andere geïnterviewde. De meeste landelijke items gingen 
over de thema’s afval (29%), verpakkingen (22%), energiebesparing (14%) en mobiliteit (14%). 
Voor een overzicht van de landelijke TV- en radio optredens zie bijlage 1. 
 
Online media: online nieuwsartikelen 

 
Overzicht online media met meeste nieuwsberichten 

 
In de eerste helft van 2019 werden bijna 2.230 online nieuwsartikelen gevonden waaraan Milieu 
Centraal meewerkte. De totale geschatte advertentiewaarde ligt op ruim € 1,6 miljoen. Dat is 
meer dan de jaren ervoor, want in 2018 lag deze waarde op € 1,4 miljoen voor het gehele jaar. 
 
Aandacht per thema 
Meten is weten: via mediamonitoring wordt bijgehouden wat er in de media verschijnt met 
informatie uit de kennisbasis van Milieu Centraal. Milieu Centraal gebruikt hiervoor Monalyse; een 
overkoepelend platform waarin de monitoring van print, online, social en RTV gecombineerd 
worden. Het systeem labelt bovendien over welk thema de items gaan. De grafiek hieronder toont 
de onderwerpen waar media in 2019 over publiceerden. Afval en voeding zijn onderwerpen waar 
in 2019 de meeste media-aandacht naar uitging. Gevolgd door de onderwerpen klimaat en 
verpakkingen.   
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2.6 Interactief: sociale media 
 

Sociaal bereik Facebook in 2019: 23,3 miljoen weergaven 
 
Door de komst van sociale media is de uitwisseling van informatie tussen mensen makkelijker. Het 
is effectief om als organisatie hier op in te haken. Bovendien blijf je als organisatie door het volgen 
van online communicatie tussen mensen goed op de hoogte van wat er speelt in de samenleving. 
Milieu Centraal gebruikt Facebook, Instagram, Twitter en YouTube om volgers tips te geven om 
duurzame keuzes te maken en te informeren over belangrijk nieuws op milieu- en energiegebied. 
Daarnaast verspreiden we visuele infographics via Pinterest.  
 
Activiteiten 
Vanaf augustus 2017 heeft Milieu Centraal extra geïnvesteerd in menskracht, vormgeving en 
promotie op social media. Begin 2018 gaf het social team vorm aan een nieuwe social media 
strategie. Er is een uitgebreid strategiedocument met doelstellingen en beleid om impact via social 
kanalen te vergroten. In 2019 groeide Milieu Centraal verder op alle kanalen, met een grote focus 
op Instagram. De doelstelling die het social team zichzelf stelde om eind 2019 meer dan 10.000 
volgers te hebben is gehaald.  
 
Op sociale media draait het steeds meer om creatieve (beeldende) content. Milieu Centraal heeft 
online een herkenbare ‘Milieu Centraal’ stijl ontwikkeld, er zijn social en video content formats 
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waardoor er sneller nieuwe content ontwikkeld kan worden. Sociale media bieden ook goede 
mogelijkheden om heel gericht en kosteneffectief te adverteren. Social media geven vaak prijs wat 
consumenten over bepaalde onderwerpen denken en hoe ze zeggen te handelen. We kunnen 
hierdoor duurzaam gedrag belonen of tips geven in gesprekken om mensen te stimuleren een 
stapje verder te gaan.  
 
Door extra aandacht voor vormgeving in de huisstijl van Milieu Centraal en optimalisatie van 
promotie groeit ons bereik, de professionele uitstraling en interactie op social media. Het aantal 
volgers van Milieu Centraal op sociale media blijft groeien, mede door ondersteuning van betaalde 
promotie van inhoudelijke berichten. Milieu Centraal promoot standaard ieder bericht om zo het 
optimale resultaat te behalen van de investering in vormgeving.  
Milieu Centraal heeft fors geïnvesteerd in het benutten van sociale media om consumenten te 
bereiken. Er zijn twee social media specialisten dagelijks en een coördinator wekelijks bezig om 
online impact te genereren. Het is een laagdrempelige manier om vragen te beantwoorden die 
zichtbaar zijn voor iedereen, waardoor je meer mensen bereikt dan de vragensteller alleen. Milieu 
Centraal kan ook opvallen met verrassende inhakers. 
 

Boven: inhaker op het moment dat een mysterieus ei-account poogde de meeste likes te krijgen 
 
 
Milieu Centraal gebruikte tot vorig jaar voornamelijk Facebook en Twitter om volgers tips te geven 
om duurzame keuzes te maken en te informeren over belangrijk nieuws op milieu- en 
energiegebied. De afgelopen twee jaar gaven we ook meer aandacht aan het groeiende platform 
Instagram en ontwikkelden we vaker video’s.  
 
De cijfers in onderstaande paragrafen geven een inkijk in de resultaten van social media. 
 
Facebook  
Het totale sociale bereik van alle berichten op ons belangrijkste platform, Facebook, ligt op ruim 
23,3 miljoen weergaven in 2019, waarvan ruim 86% voortvloeit uit betaalde promotie (Bron: 
Facebook).  
Milieu Centraal koos er in 2019 voor om 3 à 4 berichten per week te posten op Facebook in plaats 
van dagelijks, om te voorkomen dat de promotie van deze berichten met elkaar zouden 
concurreren. Dit zorgde er bovendien voor dat het social team meer tijd kan besteden aan het 
creatieve proces en vormgeving van de berichten. Dit zie je terug in de kwaliteit van de content: 
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informatieve infographics, activerende video’s en praktische tips op je tijdlijn. Deze strategie 
zorgde voor wederom een flinke groei op het kanaal. Op 31 december 2019 had de Facebook-
pagina Milieu Centraal 34.479 ‘likes’, dat zijn 4.840 nieuwe volgers sinds de start van het jaar. Het 
gemiddelde bereik van de berichten varieert en is onder meer afhankelijk van betaalde promotie. 
Doelgroepen waarderen de content waar meer aandacht aan besteed is. Dat zie je terug in een 
stijging in bereik en aantal volgers. Het is moeilijk om met het organische bereik op een zelfde 
niveau te blijven. Facebook veranderde sinds 2017 hun beleid en algoritme wat betekent dat je als 
organisatie met een bedrijfspagina meer moet betalen om posts zichtbaar te laten zijn en 
eenzelfde resultaat te behalen.  
 

 Aantal 2019 Aantal 2018 Verandering 
t.o.v. 2018 

Volgers  34.479 29.638 +16% 

Aantal geplaatste berichten  191 391 -51% 

Aantal interacties 151.211 263.222 -42% 

Gemiddeld bereik per maand 1.709.141 813.965 +120% 

Gemiddeld organisch bereik van 
berichten 

4.552 6.775 -33% 

Gemiddeld betaald bereik van 
berichten 

63.010 24.981 +152% 

 

 
 
 
In 2019 deed Milieu Centraal een grote corporate campagne vanuit eigen middelen: Een Dagje 
Groen. Dit resulteerde in veel onbetaalde media-aandacht bij de lancering van de campagne, je 
ziet dit terug in een piek van onbetaalde pagelikes in februari. De meeste pieken daarna waren het 
gevolg van Facebookberichten die Milieu Centraal betaald verspreidde: 
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Content doet zijn werk wanneer het een actie van een volger uitlokt. Die reageert op een bericht, 
vindt het leuk of besluit het te delen met zijn vrienden. Op Facebook waren er dit jaar meer dan 
151.211 interacties zoals likes van een bericht, gedeelde berichten, link kliks en reacties. De 
interactieratio van Milieu Centraal is gemiddeld 1,09%. Het schommelde tussen 0,30% in februari 
en 2,19% in november. Dit is lager dan in 2018. Dit is logisch omdat het totale bereik is 
verdubbeld, dan is het te verwachten dat er in verhouding minder interactie is. Je ziet dit 
bijvoorbeeld ook gebeuren bij influencers met enorm veel volgers, daar is het percentage 
interactie lager omdat ze een grotere doelgroep bereiken.  
 
Vanaf eind 2017 promoot Milieu Centraal standaard elke post, indien mogelijk met budget uit de 
thema’s. Dit levert flink meer aandacht en bereik voor die berichten op. Ook zorgt het ervoor dat 
meer mensen Milieu Centraal gaan volgen op Facebook. 
  
In de grafiek hieronder staat het bereik van berichten in 2019. Hierbij zie je dat er in februari, 
maart en april meer betaald bereik is van berichten. In die maanden zette Milieu Centraal meer 
budget in dan de andere maanden vanwege de corporate campagne Een Dagje Groen. De pieken 
erna vallen vooral te verklaren door een aantal enorm populaire video’s waarvan het bereik hoog 
was. Dit waren video’s over bijvoorbeeld wespenoverlast en van een verbouwing van een keuken 
met geupcyclede materialen.  
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Milieu Centraal wordt ook regelmatig genoemd in social media berichten 
van andere organisaties en bekende personen (influencers) met een groot 
aantal volgers.  
 

Facebookpost Dutch Sustainable Fashion Week ► 
 
Steeds vaker zet Milieu Centraal video in: de gemiddelde mediagebruiker 
kijkt liever een video dan tekst te lezen. Milieu Centraal speelt daarop in 
door uitleg-video’s en verrassende animatievideo’s te maken. Die video’s zijn 
geschikt voor Facebook, maar door ze in verschillende formaten te maken 
kunnen ze ook via andere kanalen (als Instagramm) verspreid en gepromoot 
worden.  
 
YouTube  
Het YouTube kanaal van Milieu Centraal is goed gevuld, en het overzicht 
hieronder laat zien dat mensen de filmpjes regelmatig bekeken. In 2019 ligt 
het aantal bekeken video’s qua views op 1.186.562, in 2018 lag dit hoger 
met 1.890.590 views. In 2019 lag het aantal kijkminuten op 1 miljoen, terwijl 
dit in 2018 op 1,5 miljoen lag. Er zijn in de eerste helft van 2019 weinig 
video’s gepromoot via YouTube, terwijl er eind 2018 juist veel promotie liep 
via YouTube. Verder laten de kijkersstatistieken zien dat vooral mannen 
(68% van de kijkers is man) de video’s zien. De grootste groep YouTube-
kijkers van Milieu Centraal is tussen de 18 en 24 jaar oud (28% van de kijkers 
valt binnen deze groep). Hieronder de top 10 van de best bekeken video’s 
van Milieu Centraal.  
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Overzicht van de meest bekeken video’s van Milieu Centraal (aantal weergaven) 

 
 

Omdat de resultaten voor het YouTube kanaal zo goed zijn, zetten we steeds vaker in op YouTube 

promotie. Er is gekozen voor ‘Instream-preroll’ promotie. Als je doelgroep aan het YouTuben is, 

krijgen ze een gepromote video van Milieu Centraal te zien die ze na 5 seconden kunnen 

wegklikken. Alle gepromote video’s presteerden bovengemiddeld, veel mensen bleven ook na de 

wegklikmogelijkheid kijken. Gemiddeld betaalden we 0,03 euro per vertoning van minimaal 30 

seconden. Dit is vergelijkbaar met 2018. 

 

Onder: een veelbekeken video: Hoe lang kun je je huis verwarmen voor een retourtje Thailand?  
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Instagram   
De afgelopen periode zette Milieu Centraal in 
op de groei van Instagram. Door inzet van 
influencers die posts en stories maakten voor 
de campagne Een Dagje Groen steeg het 
aantal volgers in korte periode. Inmiddels 
volgen ruim 10.000 mensen Milieu Centraal op 
Instagram. Een ruime verdubbeling van waar 
we in 2018 mee eindigden. Interessant is dat 
86% van onze volgers vrouw is en 44% van die 
doelgroep 25-34 jaar is en 23% 18-24 jaar en 
17% 35-44.  
 

screenshot profiel Instagram  
 
Milieu Centraal bereikt op Insta dus een jongere doelgroep dan op Facebook. Steeds vaker zet een 
promotie die we testen op Facebook en Instagram meer budget in op Instagram vanwege de 
goede resultaten op dat platform. Inmiddels kregen we met het bereiken van 10.000 volgers 
handige extra features op Instagram, welke ervoor zorgen dat het voor volgers een stuk 
makkelijker is om door te klikken naar meer informatie op de website vanuit berichten en stories.  
 
De drie best scorende berichten op de feed van Milieu Centraal Instagram:  
Nummer 1 - Band op spanning (juni): 8.900 likes 
Nummer 2 – Eicode (januari): 2.770 likes 
Nummer 3 – Bijenvriendelijke balkontuin (juni): 2.700 likes 
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Influencers  
In 2020 werkte Milieu Centraal vaker samen met online influencers, een relatief nieuwe vorm van 
media-inkoop. Een influencer is iemand die een eigen kanaal beheert met een groot aantal online 
volgers heeft. Influencers hebben een voorbeeldfunctie voor hun volgers, en oefenen invloed uit 
op het gedrag, mening en emoties van hun volgers.  In de ogen van de volgers is een influencer 
betrouwbaar, volgers hebben namelijk vaak het gevoel de influencer te ‘kennen’. Wat bijzonder is 
aan influencer marketing, is dat influencers hun eigen doelgroep en kanalen beheren. Milieu 
Centraal is dus niet de afzender van een boodschap, dat is de influencer. Natuurlijk laten 
influencers wel in hun content zien dat het om een samenwerking gaat met Milieu Centraal. 
Milieu Centraal werkte samen met influencers die vooral volgers hebben op YouTube en 
Instagram. Zoals Nina Pierson, Marije van der Made, Ikvrouwvanjou, zussen Larissa en Tara 
Verbon, Kimberley, Dies Naloomans, Judith Noordzij, zussen Elise en Vita Boers, Kelly Caresse en 
Iris ter Haar, Jennie.  
 
Vaak kwam het budget voor deze samenwerkingen uit het budget voor de 
verschillende thema activiteiten. Eind 2019 ging Milieu Centraal een 
samenwerking aan met Jiami. Een Nederlandse online influencer met 
260.000 volgers op YouTube en 250.000 volgers op Instagram. Zij ging 
creatief aan de slag met het onderwerp kleding ruilen. Door een digitale 
ruil met prachtige items (ze gooide zelfs een designertas in de strijd!) wist 
ze haar volgers enthousiast te maken over kleding ruilen. Vermoedelijk 
zijn veel van haar volgers fast fashion liefhebbers voor wie het concept 
kleding ruilen nieuw is. De ervaringen met de ruil legde ze vast op video, 
die zij en Milieu Centraal deelden via hun social media kanalen. Jiami wist 
met deze campagne een enorm hoog likeratio te genereren (geen van 
haar laatste 50 video’s werd zo leuk gevonden als deze), namelijk 98,4%. 
Het interactieratio lag ook extreem hoog voor een grote influencer als 
Jiami met ruim 14%. Ter vergelijking: in juli 2019 kwam het gemiddeld interactieratio van 
gesponsorde content op Instagram op 1,9% uit. In totaal gaat deze video zeker 100.000 views 
opleveren. 
 
Milieu Centraal wordt ook regelmatig genoemd in social media berichten van andere organisaties 
en bekende personen (influencers) met een groot aantal volgers. Hieronder een selectie van 
onbetaalde mentions door influencers op Instagram, bijvoorbeeld bij het onderwerp kleding:  
 

https://www.instagram.com/p/B3Hp3KmoZrb/
https://www.instagram.com/p/B3KcrzQIgNy/
https://www.instagram.com/p/B6oAJ4qgJKZ/
https://www.instagram.com/p/B7N3jQIhmYR/
https://www.instagram.com/p/B7N6zCZljlu/
https://www.instagram.com/p/B7Nqewel4Dy/
https://www.instagram.com/p/B7JTc1BlUto/
https://www.instagram.com/p/B62Xv5-BoBv/
https://www.instagram.com/p/B3Y7acqg3u-/
https://www.instagram.com/p/B3ZpCPoFGRA/
https://www.instagram.com/p/B3CxbIuoUaW/
https://www.instagram.com/p/B3CubC2ofkR/
https://www.instagram.com/jenniefromtheblog/
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Twitter 
In 2019 gebeurde er op Twitter het volgende:  

• Aantal volgers steeg naar 19.072 
• 3.067 weergaven per dag 
• 1.796 retweets van berichten gestuurd door Milieu Centraal 
• 2.129 tweet likes 
• Interactieratio van 1% 
• Twitter leverde ook verkeer naar de website op: volgers klikten ruim 4.252 keer op links in 

de tweets  
(bron: Twitter) 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2019 
 

Pagina 40 van 99 

 
Top 3 Twitter 
Nummer 1 – stikstofuitstoot auto (september): 13.987 weergaven 
Nummer 2 - Inhaker Black Friday (november): 8.454 weergaven 
Nummer 3 - plastic flesjes infographic (juni): 8.324 weergaven 
(bron: Twitter) 

 
 
Het totale bereik over 2019 voor Twitter komt uit op ruim 1.119.704 weergaves, dat is vier keer zo 
veel als in 2018. De verwachting is dat we in 2020 minder weergaves hebben op Twitter dan 
voorheen. Dit komt doordat onze focus richting Instagram is gegaan vanwege de groeiende 
populariteit van dat platform en potentiele groei voor Milieu Centraal.  
 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2019 
 

Pagina 41 van 99 

 
 
 
Pinterest 
Om ook zichtbaar te zijn op visuele kanalen waar een andere doelgroep te vinden is, heeft Milieu 
Centraal sinds 2016 een account Pinterest. Op dit kanaal plaatste Milieu Centraal eerder borden 
over diverse thema’s, die 364 mensen volgen. Met 278 pins bereikte Milieu Centraal bijna 455.000 
weergaven. Dit leverde ook verkeer naar de website op: volgers klikten 1.590 keer op links in de 
pins en evenveel mensen bewaarde de pins. Vanwege de beperkte groei en mogelijkheden om de 
boodschap over de bühne te krijgen focust Milieu Centraal op andere kanalen dan Pinterest. Het is 
toch interessant om te zien dat zonder moeite alsnog bereik wordt gecreëerd door eerder 
geplaatste content.  
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Nieuwsbrieven 
Milieu Centraal stuurt een e-mailnieuwsbrief naar 
consumenten en professionals. In 2018 werd de nieuwe 
huisstijl ook toegepast op de nieuwsbrieven opmaak. Het 
aantal abonnees van de consumentennieuwsbrief  is 
12.160. De nieuwsbrief voor consumenten verscheen in 
2019 vijf maal. Het percentage e-mails dat door de 
geadresseerden geopend wordt, ligt gemiddeld op 42%, 
dat is een goede openingsrate. Voor het informeren van 
professionals zoekt Milieu Centraal andere manieren om 
hen te informeren. Het bleek in verhouding tot wat het 
opleverde erg tijdsintensief om de nieuwsbrief voor 
professionals regelmatig te versturen.  
 
 
 
 

Een gedeelte van de nieuwsbrief van mei 2019  
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2.7 Programmabreed 
 
Een aantal werkzaamheden zijn niet thema gebonden, maar beslaan het gehele werkterrein van 
Milieu Centraal. Of ze zijn wel thema gebonden, maar niet gebonden aan de verdiepende 
activiteiten. Dit betreft bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van kennis en netwerken van Milieu 
Centraal, en het leveren van een bijdrage aan congressen. Meestal gaat dit over 
consumentengedrag in relatie tot milieuonderwerpen. 
 
Ook gesprekken met de opdrachtgever behoren tot deze post. Zo was er in juni een 
voortgangsgesprek met de directie DLCE en begin juli met de directie OenM. We keken terug naar 
aanleiding van de Jaarrapportage 2018 en we blikten vooruit op de activiteiten in 2019 en verder. 
In augustus was er een kennismakingsgesprek met een nieuw MT-lid van de directie DLCE, die 
tevens gedrag in haar werkpakket heeft. Milieu Centraal liet haar werkwijze zien, en op welke 
manier gedrag daar een rol in speelt. In oktober bespraken we de plannen voor 2020, en de wens 
om meerjarig te kunnen werken. Tevens was dit een kennismaking met de nieuwe directeur van 
Milieu Centraal, Ika van de Pas. 
 
Ook onderdeel van deze post is het onderhouden van relevante netwerken op deelterreinen. Daar 
kunnen gesprekken uit voortvloeien over samenwerking en soms kan dit leiden tot nieuwe 
projecten. Milieu Centraal neemt deel aan de Transitieagenda Consumptiegoederen, en andere 
stakeholderbijeenkomsten op het thema Circulaire Economie. Een ander voorbeeld is de 
deelname aan de klankbordgroep van de nieuw te ontwikkelen website waarzitwatin.nl van het 
RIVM, en het delen van kennis daarvoor.   
 
Onder deze programmabrede activiteit het programmamanagement behoort ook de aansturing 
van activiteiten (financieel en inhoudelijk) in hun onderlinge samenhang, zowel binnen het 
programma als in samenhang met andere projecten (activiteiten buiten het kaderprogramma), en 
in de samenwerking met de opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 
Daarnaast worden deze uren besteed aan monitoring en evaluatie. Ook gaat het om het volgen 
van ontwikkelingen, en het formuleren van nieuwe plannen voor activiteiten. Tot slot betreft dit 
onderdeel het rapporteren over de voortgang van de separate verdiepende activiteiten, en het 
kaderprogramma in zijn geheel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
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3. Verdiepende activiteiten 
 

I Duurzame leefomgeving en Circulaire economie 
 

1 Gedragsinzichten en social media DLCE 
 

Kennis over de doelgroep en kennis van interventiestrategieën vormen de hoekstenen van 
effectieve communicatie. Het is voor de effectiviteit van de activiteiten van Milieu Centraal van 
belang dat deze inzichten op een handzame manier beschikbaar zijn. De gedragsonderzoekers van 
Milieu Centraal kunnen per (sub)thema een overzicht van de verzamelde inzichten maken, 
‘consumer insights’. 
 
Pers 
De gedragsspecialisten bij Milieu 
Centraal worden ook gevonden door de 
pers. In het NRC  verscheen een artikel 
over de weerstand die mensen voelen 
als we ingrijpen op iets dat persoonlijk 
belangrijk is, en hoe we met onze 
campagnes, zoals Een Dagje Groen, 
mensen kleine stapjes willen laten 
uitproberen zodat mensen zien dat ze 
het kunnen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/11/duurzaam-leven-lukt-niet-altijd-en-dat-vinden-we-stom-
a3653739. 
Het AD interviewde de gedragsspecialist over de nadelige effecten op het afvalscheidingsgedrag 
van mensen als plastic bij het restafval weggegooid mag worden. 
https://www.ad.nl/rotterdam/dankzij-deze-machine-hoeven-rotterdammers-geen-plastic-en-blik-
meer-te-scheiden~a00f10af/. 
 
Bijdrage aan BIT-team IenW 
Het Behavioral Insight Team (BIT) van het ministerie van IenW verzorgt de organisatie rondom een 
netwerk van verschillende gedragsspecialisten bij overheden en onderzoeksinstituten. Doel is om 
kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Sinds mei 2019 heeft Milieu Centraal zitting in dit 
team en neemt één van de gedragsspecialisten deel aan de maandelijkse meetings.  
 
Gedragsbepalers gebruiksduurverlenging 
Voor de koepelcampagne over het Klimaatakkoord heeft Milieu Centraal voor een groot aantal 
doelgedragingen hulp- en hinderfactoren samengevat. Op verzoek van het ministerie van IenW 
heeft Milieu Centraal ook voor drie doelgedragingen voor het voorkomen van afval, namelijk over 
gebruiksduurverlenging van spullen, een factsheet opgesteld met daarin feiten en cijfers, 
motivaties en belemmeringen van: 

• het langer gebruiken van spullen 
• het niet-nieuw kopen van spullen 
• het aanbieden van spullen voor tweedehands gebruik 

 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/11/duurzaam-leven-lukt-niet-altijd-en-dat-vinden-we-stom-a3653739
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/11/duurzaam-leven-lukt-niet-altijd-en-dat-vinden-we-stom-a3653739
https://www.ad.nl/rotterdam/dankzij-deze-machine-hoeven-rotterdammers-geen-plastic-en-blik-meer-te-scheiden~a00f10af/
https://www.ad.nl/rotterdam/dankzij-deze-machine-hoeven-rotterdammers-geen-plastic-en-blik-meer-te-scheiden~a00f10af/
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Consumer Insights microplastics kleding wassen 
Milieu Centraal heeft in 2019 een consumer insight onderzoek gedaan naar microplastics die 
vrijkomen bij het wassen van kleding. Hierbij komen microplastics vrij die via het riool in de zee 
terecht kunnen komen. De deeltjes zijn heel klein, waardoor de rioolzuivering ze er niet uit kan 
halen. Milieu Centraal wil het wasgedrag van consumenten veranderen naar alleen wassen 
wanneer nodig, want hoe minder je wast, hoe minder microplastics vrijkomen. Om een succesvolle 
campagne op te zetten om het wasgedrag van consumenten te veranderen, onderzocht Milieu 
Centraal het huidige wasgedrag van consumenten, de belemmeringen en motivaties voor 
spaarzaam wasgedrag en de bekendheid met het fenomeen microplastics door wassen. Met de 
uitkomsten van deze consumer insight weten we beter hoe we mensen kunnen stimuleren om 
alleen te gaan wassen als het echt nodig is. 
 

2 Circulaire economie 
 
Consumenten spelen een belangrijke rol in de transitie naar de circulaire economie. In de ideale 
situatie kopen consumenten minder nieuwe goederen, gebruiken ze bestaande spullen langer en 
efficiënter en geven ze het na gebruik een tweede leven, bijvoorbeeld door het tweedehands te 
verkopen, weg te geven of gescheiden weg te gooien voor recycling. Om dit te realiseren, werkt 
Milieu Centraal aan activiteiten over afvalpreventie, afval scheiden, minder afval buitenshuis en 
een consumentenaanpak rond circulaire economie. Op het consumentenplatform Zootje Geregeld 
komen al deze onderwerpen ook terug. 
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2.1 Consumentenaanpak Circulaire Economie 
 
Milieu Centraal en Natuur & Milieu voeren de verdiepende activiteit Consumentenaanpak 
circulaire economie gezamenlijk uit. Doel van het project is consumenten voor andere (circulaire) 
consumptiemodellen te laten kiezen. Wat werkt wel? Wat juist niet? Binnen een aantal kleinere 
pilot projecten in verschillende branches zijn best practices verzameld die vervolgens opgeschaald 
kunnen worden binnen de branche. De activiteiten waren opgedeeld in een voorbereidende fase, 
pilotfase en evaluatiefase. In de voorbereidende fase (die in 2019 is afgerond) hebben we verkend 
welke productgroepen kansrijk zijn qua gedragsverandering, qua milieu-impact en samenwerking 
met bedrijven. Daaruit zijn een select aantal productgroepen en doelgedragingen gekomen. We 
hebben hierop een gedragsstrategie opgesteld, met daarin een plan van aanpak, de 
conceptontwikkeling voor de gedragsaanpak, een SWOT-analyse, activiteiten, planning en 
budgetverdeling.  
 
De testfase/pilotperiode voor specifieke productstromen is vervolgens uitgekristalliseerd in vier 
onderdelen:  
 
1.  Samenwerkingsverbanden opzetten  

a) Binnen de gekozen productcategorie worden verschillende potentiële marktpartijen 
benaderd om deel te nemen aan het onderzoek 

 
2. Voorstudie  

a) Deskstudie naar hulp- en hinderfactoren voor de beoogde gedragsverandering 
b) Interventieworkshop met marktpartner, afgeleid van het DOEMEE format van het BIT 
c) Eventueel aanvullend consumentenonderzoek  

 
3. Uitvoering 

a) Testpilot voor (een onderdeel van) een campagne, gericht op gedragsverandering of 
kennis vergroten  

b) Effectmeting van de campagne 
 
4. Opschaling 

a) Disseminatie van kennis naar bijvoorbeeld een branchevereniging 
 
Testpilots 2019 
Na het vaststellen van het algemene werkkader voor dit icoonproject binnen de Transitieagenda 
Consumptiegoederen zijn in 2019 drie test pilots gestart: 
 
Pilot 1 – Refurbished telefoons en laptops 
De aanschaf van refurbished telefoons en laptops ten opzichte van nieuwe varianten, zou een 
belangrijk kantelpunt zijn in deze nu vooral lineaire productstroom. Daarnaast ligt de milieu-
impact bij deze producten ook in een steeds groter wordende stroom e-waste. Uitdaging voor de 
refurbished markt is nu vooral het imago. Refurbished wordt gezien als tweedehands en dus 
kwalitatief minder. Het doel van deze pilot was tweeledig: we keken welke communicatieve 
boodschap het best werkt voor een refurbished product. Daarnaast welke vorm van gebruik 
mensen prefereren; kopen, kopen met terugkoopgarantie of leasen. We werkten hiervoor samen 
met partners TechniekNL en Leapp. De belangrijkste uitkomsten waren:  
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- Meer informatie/storytelling over refurbished zorgt voor een hogere aankoopintentie, er 
is geen onderscheid in welk type boodschap (prijs, kwaliteit en keurmerk of duurzaam) 

- Kopen met een terugkoopgarantie is de gebruiksvorm die mensen prefereren.  
In 2019 zijn fase 1 t/m 4 uitgevoerd.  
 

Boodschap  
prijs - keurmerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boodschap prijs -
keurmerk - milieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pilot 2 – Autodelen door senioren 
Het delen van spullen vormt een belangrijk onderdeel van circulaire economie. Als meer mensen 
hun auto zouden delen zijn er grote voordelen op het gebied van materiaalstromen en uitstoot 
van CO2. Autobezit neemt alleen bij de leeftijdscategorie 65+ nog steeds toe. Uitdaging is om juist 
deze doelgroep mee te nemen in autodelen. Doel van deze pilot is om te kijken of een op deze 
doelgroep afgestemde marktpropositie ervoor zorgt dat de doelgroep welwillender staat ten 
opzichte van autodelen. We werken hiervoor samen met seniorencomplex Welgelegen te Utrecht 
en DirectLease.  
In 2019 zijn fase 1 en 2 van de pilot afgerond. Fase 3 en 4 vinden plaats in 2020. 
 
Pilot 3 – Gebruiksduurverlening klein elektrisch gereedschap & sanitair 
Veel van de milieu-impact van elektrisch gereedschap en sanitair wordt veroorzaakt door kleine 
mankementen die ervoor zorgen dat consumenten producten weggooien en vervangen voor 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2019 
 

Pagina 48 van 99 

nieuwe producten. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er weinig informatie beschikbaar is 
over hoe je producten kunt onderhouden en eventueel kleinere reparaties zelf kunt uitvoeren.  
Doel van deze pilot is om te meten of communicatie over onderhoud en kleine reparaties door de 
verkopende partij zorgt voor gebruiksduurverlenging. We werken in deze pilot samen met 
Intergamma, en hun dochterbedrijf Karwei.  
In 2019 zijn fase 1 en 2 van de pilot afgerond. Fase 3 en 4 vinden plaats in 2020. 
 
  

2.2 Consumentenplatform Zootje Geregeld  
Milieu Centraal lanceerde in het najaar van 2017 een consumentenplatform over afval en 
circulaire economie, onder de naam ‘Zootje Geregeld’. Op dit platform gaat het over circulaire 
economie in Jip-en-Janneke-taal: minder kopen, slimmer kiezen, langer gebruiken en beter 
weggooien. Consumenten gaan met elkaar in gesprek, stakeholders bieden content aan en Milieu 
Centraal managet de content. De community blijft flink groeien, het doel voor 2019 was om 
10.000 volgers te krijgen, uiteindelijk zaten we op bijna 15.000 eind december. Deze 15.000 
volgers ‘liken’ Zootje Geregeld en krijgen alle berichten te zien. Het bereik is echter nog veel 
groter, doordat deze volgers posts delen op hun eigen tijdlijn en omdat Milieu Centraal via online 
promotie ook mensen bereiken die Zootje Geregeld nog niet volgen. 
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Op de Facebookpagina van Zootje Geregeld staat de interactie centraal. De website gebruiken we 
voor inhoudelijkere content, zoals trash hacks (handige alledaagse tips over hoe met afval om te 
gaan), trash talks (verdiepende interviews met stakeholders) en de rubriek wat is dit ge-waste?, 
met leuke voorbeelden van hoe grondstoffen een nieuw leven krijgen. In het begin van 2019 heeft 
Milieu Centraal een aantal bugs op de website verholpen. De focus ligt op de groei en het behoud 
van de Facebook community. Het meeste werk zit in het bedenken en schrijven van content, 
ophalen van content bij stakeholders, passende beelden zoeken, plannen en posten van relevante 
content. Content draait om het stimuleren van minder producten kopen, meer producten lenen, 
delen of huren, minder weggooien, meer repareren, en dus ook minder afval produceren. Vanuit 
gedragsoogpunt zetten we hiervoor inzichten in zoals interactie, feedback, sociale normen en 
omgeving. We werkten in 2019 op contentgebied samen met inspirators als Merijn Tinga (plastic 
soup surfer), Maria Koijck (kunstenaar met plastic afval) en partijen als NS, Wecycle, Nedvang en 
Zero Waste Nederland. We laten beeldende voorbeelden zien van wat er van met gescheiden afval 
gebeurt, geven tips wat mensen zelf kunnen doen en belonen weleens goed gedrag, waarbij de 
beloning veelal ter beschikking gesteld wordt door een derde partij.  
 
 

 
 
 

2.3 Plastic en andere verpakkingen 
Milieu Centraal wil mensen helpen om onnodige verpakkingen te voorkomen, en tegelijkertijd 
willen we mensen vertellen over het nut van verpakkingen. In de zomer van 2019 publiceerden en 
promootten we online content waarin we consumenten concrete, afgebakende tips rondom 
verpakkingen gaven. We ontwikkelden drie korte tip-video’s en een aantal social media visuals. 
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Deze zijn vanaf eind juni gepromoot op YouTube, Facebook en Instagram. Qua bereik scoorden de 
video’s als volgt: 

• ‘Goed bepakt en bezakt boodschappen doen (eigen netje mee)’: 45.194 personen die de 
video voor meer dan 25% bekeken; 

• ‘Pak op maat (kleine of grote verpakking)’: 61.569 personen die de video voor meer dan 
25% bekeken; 

• ‘Meldpunt Verpakkingen’: 47.509 personen keken de video op verschillende kanalen, 61 
personen deelden de video met de eigen ‘vrienden’. 

 
Media 
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Plastic en verpakkingen blijven een hot item voor 
consumenten en in de media. Zo heeft Kassa 12 januari 
een item gewijd aan het verbod op plastic tasjes. Hiervoor 
hebben ze bij Milieu Centraal informatie opgehaald, de 
staatssecretaris hebben ze geïnterviewd voor de 
uitzending. Het NOS journaal heeft 24 mei een item gewijd 
aan de milieu impact van bier in blik of in statiegeld flesjes   
en hiervoor Milieu Centraal geïnterviewd. Dit item is zowel 
op het 6 uur als 8 uur journaal uitgezonden. Verder stond 
het online en waren er diverse andere (online en offline) 
media die het onderwerp overnamen. Totale bereik 
hiervan was bijna 7 miljoen mensen, de mediawaarde was 
54.180,88 euro. Allerhande kwam 10 juli voor een 
interview met fotoshoot over plastic verpakkingen. Een 
paginagroot artikel hierover verscheen in oktober in het 
magazine. De oplage van de Allerhande is 2 miljoen, het 
bereik zo’n 4,5 miljoen. Radio 1 checkte donderdag 27 juni de uitspraak van Milieu Centraal dat 
afval echt wel gescheiden blijft.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Afvalpreventie 
 

Binnen het brede thema afval voorkomen en verminderen voert Milieu Centraal een aantal 
deelactiviteiten uit.  
 
Repareren  
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Begin van het jaar hebben we een kant-en-klare pagina ontwikkeld over repareren, met daarin een 
repareerstappenplan, tips om zelf te repareren en content van het Repair Café. Deze pagina is 
uitgezet bij alle huis-aan-huisbladen. Het bereik van deze pagina was 186.400 mensen. Dit kan nog 
oplopen, want de ervaring leert dat dergelijke pagina’s op de planken van de huiskranten 
terechtkomen en tijdloos gebruikt kunnen worden.  

 
 
 
 
 
 
Ook heeft Milieu Centraal een nieuwe infographic 
gemaakt om duidelijk te maken dat bij de meeste 
apparaten repareren beter voor het milieu is dan 
vervangen. 
 
Milieu Centraal heeft het concept Dag van de 
Opknapper, dat de Nationale DenkTank in 2018/2019 introduceerde, geadopteerd. In 2020 zal 
Milieu Centraal de Dag van de Opknapper organiseren. In 2019 zijn uren besteed onder meer aan 
contacten met de DenkTank en andere stakeholders, en de ontwikkeling van het projectplan. Doel 
van de Dag van de Opknapper is meer aandacht creëren voor repareren en Nederlanders activeren 
om kapotte spullen te laten opknappen. Zo willen we onze afvalberg verkleinen, en mensen 
stimuleren om hun spullen langer te gebruiken in plaats van iets nieuws te kopen. En zo dus 
bijdragen aan een circulaire economie.  
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Reclamedrukwerk 
Vlak voor de zomervakantie 
voerde Milieu Centraal een 
online campagne, via Facebook, 
Instagram en via 
www.indebuurt.nl om mensen 
op te roepen voor ze op 
vakantie gaan een nee/ja 
sticker te plakken. Het artikel 
op Indebuurt is door ruim 
63.000 mensen gelezen. Vanuit 
Kiesjefolders (een site waar je 
je eigen folderpakket kunt 
samenstellen) kregen we terug 
dat vanuit het artikel op 
Indebuurt 55 mensen hun site 
bezocht hebben. Via de eigen 
kanalen heeft Milieu Centraal bijna 12.000  bereikt.  
 
Eind 2019 heeft Milieu Centraal een vragenlijst opgesteld voor een consumentenonderzoek naar 
houding en gedrag ten opzichte van ongeadresseerde reclamedrukwerk en het plakken van een 
brievenbussticker. Milieu Centraal heeft ervoor gezorgd dat de VNG, de branche (MailDB en 
Axender) en Rijkswaterstaat meewerken aan het onderzoek. En dat samen met deze partijen 
consensus is bereikt over de vragenlijst. Met financiering vanuit RWS wordt in 2020 het  
consumentenonderzoek uitgevoerd door het bureau GfK. 
 
Vanuit de media krijgt Milieu Centraal veel vragen over ongeadresseerd reclamedrukwerk. Zeker 
na de uitspraak in Amsterdam over de ja/ja sticker, en het overstappen van de gemeente Utrecht 
naar het aanpassen van de default. Onder meer bij RTV Utrecht en voor Radio 1 zijn we hierover 
geïnterviewd.  
 
Minder luierafval: mazzelkontjes  

http://www.indebuurt.nl/
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In het Kaderprogramma is beschreven dat we weinig extra effort in wasbare luiers steken, behalve 
het up to date houden van onze 
informatie (ook in de toolkit voor 
gemeenten), en dat Milieu Centraal op 
verzoek gemeenten ondersteunt. De 
Metropoolregio Amsterdam (33 
gemeenten), Hoogeveen en Schiedam zijn 
bezig met het opzetten van een pilot.  In 
de samenwerking met de Metropoolregio 
Amsterdam is relatief meer tijd gaan 
zitten, maar dat betaalt zich wel uit 
gezien het grote bereik van hun proef bij 
33 deelnemende gemeenten, zowel qua 
deelnemende inwoners en 
zorgprofessionals als qua mediabereik.  
De gemeenten Rotterdam en Emmen 
hebben we informatie gegeven waarmee 
zij zelf een proef kunnen opzetten. Zij 
hebben nog niet de knoop doorgehakt 
om dat daadwerkelijk te gaan doen.   
Milieu Centraal heeft verder de (goede) 
contacten met RWS, marktpartijen van 
wasbare luiers en Sterk voor Wasbaar 
onderhouden. En heeft contacten gelegd 
met consumenten die hun ervaringen 
met wasbare luiers willen delen, wat 

Milieu Centraal gebruikt voor het updaten van de webpagina’s deze zomer.   
 
Tweedehands kopen 
Met online content rondom ‘Tweedekans, eerste keus’ inspireert Milieu Centraal een jongere 
doelgroep (starters, studenten) door middel van testimonials: tweedehands is heel logisch als je 
gaat verbouwen, klussen of verhuizen. We hebben twee testimonial video’s ontwikkeld met 
bijbehorende ‘stories’ voor Instagram. De video’s zijn in september gepromoot op Facebook en 
Youtube, en hebben heel goed gescoord: 103.970 personen hebben deze vlogpost bekeken.   
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2.5 Afvalscheiding 
Het onderwerp afval scheiden blijft ‘hot’ in de media. Milieu Centraal is frequent benaderd door 
(online) kranten, radio en televisie over plastic en verpakkingen, maar ook over glas, gft en 
bioplastic. En de vraag ‘waarom mag een pizzadoos niet bij het oud papier?’ komt ook steeds 
terug. Net als de discussie over bron- en nascheiding van plastic, blik en drinkpakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via onze website en andere media leggen wij uit dat afval scheiden wel degelijk zin heeft en laten 
we zien wat ervan gemaakt wordt. Milieu Centraal houdt de webpagina’s up–to-date en heeft 
recent de nieuwste afvalscheidingscijfers gepubliceerd. Hier heeft Milieu Centraal ook nieuwe 
infographics van laten maken. Geregeld krijgen we van gemeenten, afvalinzamelaars en 
uitgeverijen van schoolboeken de vraag of zij onze cijfers en infographics kunnen gebruiken. 
 
Eind 2019 hebben we een grote online campagne uitgevoerd om consumenten te informeren over 
dat afval scheiden nut heeft (wat gebeurt ermee) en weerstand te erkennen (‘struggles’ laten zien 
en ook oplossingen), om zo consumenten te motiveren hun afval thuis te (blijven of gaan) 
scheiden. Milieu Centraal heeft hiervoor drie video’s laten maken die laten zien hoe je thuis je 
afval scheidt én wat er daarna van gemaakt wordt. Eén video ging over textiel, één over gft en 
eentje liet allerlei gerecyclede voorbeelden zien. Deze video’s zijn tezamen door bijna 80.000 
mensen bekeken. Ruim 600.000 personen hebben we met de video-posts bereikt. Verder hebben 
we op Instagram twee influencers bereid gevonden om een challenge  
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te doen met het scheiden van hun afval en hierover hun volgers te inspireren, hun de tips te laten 
volgen en aan de slag te gaan. Influencer Larissa Verbon postte een carrousel post, 13 stories en  
stelde haar volgers vragen in twee Instagram Story blocks. Door middel van een kleine quiz over de 
hoeveelheid afval die we per persoon produceren, en tips en tricks hield zij de aandacht van de 
kijker er goed bij. Het engagement percentage van Larissa was daardoor bovengemiddeld hoog: 
7,4%  (gemiddeld is 3 – 5%) en ze had 160.834 impressies.  
Influencer Tara postte 9 stories en sloot haar challenge af met een carrousel post waarin zij wist-
je-datjes deelde, en ze deelde haar bevindingen in een laatste story block. De resultaten hiervan 
waren engagement: 6,4% en Impressies: 78.704. 
 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2019 
 

Pagina 58 van 99 

Ook heeft Milieu Centraal van elke afvalstroom een visuals gemaakt met daarin om hoeveel kilo’s 
het gaat en voorbeelden van wat ervan gemaakt wordt als je het gescheiden inlevert. Deze visuals 
zijn op social media gepromoot. Als 
afsluiting van de campagne hebben we een 
winactie uitgezet waarbij we vroegen naar 
ieders gouden afval-scheiden-tip. De prijs 
was een horloge dat grotendeels is gemaakt 
uit afval. Idee hierachter is dat we mensen 
openlijk lieten uitspreken dat ze aan afval 
scheiden doen en aangezien mensen graag 
gedrag vertonen dat in overeenstemming is 
met wat ze zeggen, kan dat eraan bijdragen 
dat zij dit gedrag, namelijk afval scheiden, 
(gaan) vertonen. We hebben de 
goedlopende webquiz ‘Wat hoort waar’ in 
een nieuw jasje gestoken met nieuwe foto’s 
en nieuwe producten. Er zijn 3 quizzen over 
afval die werden in 2019 ruim 55.000 keer 
gespeeld, waarvan 32.000 keer op 
Zootjegeregeld.nl. De nieuwe quiz wist ook 
offline een groot bereik te realiseren, 
dankzij een advertorial in de Metro 
(gepubliceerd in januari 2020). En als proef 
zijn we eind 2019 een samenwerking met 
De Speld gestart. In februari 2020 kwam er 
op hun site en social media een artikel over 
afval scheiden. 
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Afvalscheidingswijzer 
De Afvalscheidingswijzer is een succesvolle tool, die mensen bijzonder frequent raadplegen. In 
2019 steeg het webbezoek flink ten opzichte van 2018. Gemiddeld kreeg de Afvalscheidingswijzer 
ruim 16.500 sessies en 45.000 paginabezoeken per week in 2019. Dat is 40% stijging in sessies en 
16% stijging in paginabezoeken ten opzichte van 2018, en dat is echt heel veel. Daarnaast krijgt 
Milieu Centraal gemiddeld 8 vragen per week binnen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een mislukte 
zoekopdracht of niet gevonden afvalsoort. Dit is een stuk minder dan voorgaande jaren. Dat komt 
doordat we het zoeken vergemakkelijkt hebben (mensen krijgen tijdens het typen een lijst van 
mogelijke zoekwoorden te zien, klikken daarop en krijgen dan het antwoord) en/of doordat de 
optie om Milieu Centraal een vraag te stellen minder prominent in beeld is. 
 
Ook in 2019 is weer onderhoud gepleegd aan de Afvalscheidingswijzer: gekozen is voor de default 
optie dat een product kapot is (voorheen maakten we nog onderscheid tussen het afdanken van 
een werkend elektrisch apparaat, en een kapot elektrisch apparaat), waarbij in de begeleidende 
tekst gewezen wordt op het belang om een apparaat of product dat het nog doet, via het 
tweedehands circuit een goede bestemming te geven. Ook is de informatie over bouw- en 
sloopafval tegen het licht gehouden, en is de tool waar mogelijk gebruiksvriendelijker gemaakt. Als 
daar aanleiding voor was, bijvoorbeeld omdat Milieu Centraal consumentenvragen krijgt over 
bepaald afval, is nieuwe informatie toegevoegd, of synoniemen van wat er al in stond.  Voor 
verschillende afvalsoorten die nog niet in de Afvalscheidingswijzer stonden (als tomatenemmertje, 
tijdschriftwikkel van bioplastic, giftcard, net om kerstboom en nepsneeuw) heeft Milieu Centraal 
een nieuw afdankadvies geformuleerd. 
 
In de zomer hebben we een gebruikersonderzoek uitgezet waarin we gebruikers van de 
Afvalscheidingswijzer vragen hoe zij de huidige tool waarderen en of zij verbeterpunten hebben. 
De uitkomsten hiervan gebruikt Milieu Centraal voor het door ontwikkelen van de tool, wat voor 
2020 op de planning staat. In de eerste helft van 2019 hebben we al wel een grote update gedaan, 
waarbij we hebben aangepast dat alleen nog op kapotte producten gezocht kan worden. 
Redenering hierachter is dat mensen een goed werkend apparaat bijvoorbeeld niet weggooien als 
afval, maar het via een tweedehands circuit verkopen of weggeven. In de begeleidende teksten 
wijzen wij hierop, in de zoekwoorden niet.  
 

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
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Via een API kunnen gemeenten, afvalbedrijven en andere partijen de Afvalscheidingswijzer 
integreren op hun eigen website. Via deze koppeling is de Afvalscheidingswijzer bijvoorbeeld ook 
op het consumentenplatform Zootje Geregeld te gebruiken.  
Twee partijen die in 2017 en 2018 gestart zijn met de integratie van de Afvalscheidingswijzer – 
afvalinzamelaars Saver en Cyclus – hebben dit contract verlengd. De GAD Gooi en Vechtstreek 
heeft het contract opgezegd omdat er een aantal weggooiadviezen niet overeenkwamen met hoe 
deze gemeenten inzamelen. Naast deze integratie verwijzen ook veel afvalinzamelaars, 
gemeenten en bijvoorbeeld ook Albert Heijn op hun site door naar de Afvalscheidingswijzer.  
 

 
 
 
Media aandacht afval scheiden 
Afval scheiden, het nut ervan, wat gaat er goed of mis, feiten, fabels: het blijft een gewild 
onderwerp in de pers. Gelukkig weten zij Milieu Centraal goed te vinden en kunnen wij met 
onafhankelijke cijfers goede uitleg, concrete voorbeelden én tips geven. Een bloemlezing van 
media-aandacht: 
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Aantal keer advies in 2019
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• Metro vroeg Milieu Centraal naar een aantal weetjes over afval scheiden. In dit artikel 
noemden we ook de Afvalscheidingswijzer als handige app. Totale bereik: 331.717 
mensen. Mediawaarde: 7.046,47 euro. 

• Radio 1 checkte met Milieu Centraal in de uitzending de cijfers over afval scheiden die het 
CBS kort daarvoor had uitgebracht. Dit item is onder meer ook op Radio 2 en 3 
uitgezonden en in veel online media. Totale bereik: 1.290.329 mensen. Mediawaarde: 
39.491,53 euro. 

• Milieu Centraal was te gast in de uitzending bij radio 1 en vertelde wat in welke bak hoort 
en waarom. In deze uitzending noemden we de Afvalscheidingswijzer app als handige tool. 
We zagen in de data van de Afvalscheidingswijzer op de dag van de uitzending een 
toename van ruim 60% van het aantal bezoeken ten opzichte van een gewone zaterdag. 
Totale bereik: 8.419. Waarde: 10.224 euro.  

• De Volkskrant schreef een uitgebreid stuk over ‘Wat doe je met al die overbodig geworden 
spullen?’. Hierin werd de Afvalscheidingswijzer in een apart kader genoemd als tip. 
Bereik: 203.000. Mediawaarde: 1.979,25 euro. 

• Meldpunt van omroep Max, wijdde een uitzending aan afval scheiden en dan vooral aan 
het plastic afval scheiden, met Milieu Centraal in de studio. Ook in deze uitzending en in 
het online artikel promootten we de Afvalscheidingswijzer. Dat leverde een piek op van 
62% nieuwe gebruikers.  Bereik: 357.819 mensen. Mediawaarde: 5.576,14 euro. 

• Editie NL informeerde bij Milieu Centraal over wat er allemaal in het riool gegooid wordt 
en wat/waarom dat problemen oplevert. Wij hebben input gegeven die ze gebruikten in 
hun uitzending. 
 

 
 
 

2.6 Afvalvermindering en afvalscheiding buitenshuis 
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In 2018 maakte Milieu Centraal een start met de ‘slimmer printen’ campagne, in het kader van 
minder afval op de werkvloer. In 2019 is hiermee verder gegaan en hebben we het grootser 
aangepakt dan eerder gepland. De 
infographic, campagnepagina en het 
persbericht zijn in 2019 opgezet. Deze 
campagne is bovendien in 2019 
gepromoot, via social media. Begin april 
hebben we een persbericht gestuurd over 
slimmer printen op kantoor (Titel: Slim 
printen op kantoor scheelt een Dom aan 
papier). Dat is, vooral in lokale media (ook 
radio), goed opgepakt. Het bereik van dit 
persbericht was 105.877.  
56.343 mensen bekeken voor meer dan 
25% de campagnevideo (gepromoot op 
YouTube). 
 
In september is een ‘smarticle’ (een 
online advertorial) over slimmer 
printen gepubliceerd op Nu.nl, op de 
homepage onder de rubriek ‘werk’. 
Deze heeft het verwachte bereik 
(3.000-4.000 ‘reads’ volgens de 
benchmark) ruim overtroffen: het 
artikel stond 4 uur live op de 
voorpagina Werk en 2 uur op de 
voorpagina Economie en is in totaal 
5.896 keer gelezen. Er waren 15 clicks 
naar onze website en de video is 33 keer gestart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printje is in no-time 
kantoor afval 
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               Smarticle op Nu.nl 
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In het kader van afval buitenshuis heeft Milieu Centraal het onderzoeksbureau CE Delft een 
onderzoek laten uitvoeren naar de milieu-impact van verschillende wegwerpartikelen (bekers, 
rietjes en borden) en hun herbruikbare alternatieven. Dit is een onderwerp waar Milieu Centraal 
vaak vragen over krijgt, en waar meer inzicht op nodig is om de boodschap ‘kies voor 
herbruikbaar’ kracht bij te kunnen zetten. De resultaten verwachten we begin 2020.  
 

 
 
Milieu Centraal zet, in afstemming met het ministerie van IenW, niet verder in op het uitzetten van 
de toolkit over de meeneembeker bij externe partijen (in tegenstelling tot wat in het 
kaderprogramma 2019 stond). We merken dat hier geen tot weinig animo voor is bij NS en 
retailers. Deze partijen werken liever met hun eigen materialen, huisstijl en ontwikkelaars. Wel 
hebben we nauw contact met onder andere de NS en versterken we elkaar in campagnes over 
bijvoorbeeld het meenemen van je eigen beker of waterfles. Zo is op Zootje Geregeld aandacht 
besteed aan de watertappunten op stations. 
 
 
 

3 Love Your Clothes 
 
Milieu Centraal heeft voor textiel een doel voor ogen om zo de milieu-impact van de 
kledingindustrie te verlagen. We stimuleren consumenten in verschillende fases andere keuzes te 
laten maken: bij aankoop van kleding, in de gebruiksfase met het verzorgen en repareren, door 
kleding een tweede leven te geven en bij het afdanken van kleding.  
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Online Shoppen 
In 2019 werd de kennisbasis aangevuld op het gebied van 
online shoppen, waar kleding een belangrijk onderdeel van 
is. Een groot percentage van online gekochte kleding wordt 
namelijk teruggestuurd, wat onwenselijk is vanwege de 
impact van het vervoer en wat er daarna soms met kleding 
gebeurt. Helaas kwam er geen hard consumentenadvies uit 
het onderzoek of je beter online of offline kunt shoppen 
omdat het afhankelijk is van veel verschillende factoren. De 
informatie over online shoppen en kleding verwerkte 
Milieu Centraal in een social bericht en een persbericht. 
Omdat in het persbericht ook geen keihard nieuws stond, 
waren de mediaresultaten niet zo indrukwekkend als bij 
andere persberichten van Milieu Centraal. Er verschenen 
11 nieuwsartikelen bij vakmedia zoals Schoenvisie met een 
totale mediawaarde van 5.400 euro.  
 
De social media campagne online shoppen liep vanaf Black Friday (29 november 2019) tot en met 
de kerstperiode en was succesvol. Drie visuals én een online ‘Ben jij een slimme shopper?-quiz’ 
werden gepromoot en leverden bijna 200.000 impressies op, met veel interactie. De quiz zelf werd 
808 keer gestart en 444 keer afgemaakt. De webpagina’s over online shoppen kregen 1.000 sessies 
met 2.200 paginaweergaven. 
 
Love Your Clothes campagne 
WRAP en RWS vroegen Milieu Centraal als Nederlandse partner in het European Clothing Action 
Plan. In 2018 lanceerde Milieu Centraal de Nederlandse Love Your Clothes (LYC) campagne. In 
2019 bouwden we de materialen en campagne verder uit. Hiervoor ontwikkelden we met de 

Engelse video’s een aantal nieuwe Nederlandse 
video’s. Deze video’s promootte het social team onder 
relevante doelgroepen.  
 
Om mensen enthousiast te maken over het ruilen van 
kleding ontwikkelden we een infographic met gouden 
ruiltips en een online handleiding voor kleding ruilen.  
 
Milieu Centraal wilde graag consumenten een beeld 
geven van herhalende regionale en lokale 
kledingruilevenementen. Op twee momenten in 2019 
inventariseerde Milieu Centraal daarom bestaande 
ruilinitiatieven in de hoop dat hieruit een duidelijk 
beeld van zou ontstaan. Het bleek dat de 
organisatoren en locaties zo sterk wisselen dat Milieu 
Centraal besloot om, in plaats van zelf een overzicht 
actueel te houden, op onze website door te verwijzen 
naar een sympathiek en onafhankelijk initiatief van 
Kledingruil op rij. Dit kanaal geeft een helder overzicht 

van actuele kledingruilevenementen.  
 

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/love-your-clothes/hoe-organiseer-je-een-kledingruil/
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De campagnepagina Love Your Clothes en alle andere webpagina’s zijn bereikbaar via een speciale 
link: www.loveyourclothes.nl. In 2019 waren er 173.000 paginaweergaven van de pagina’s over 
bijvoorbeeld het langer doen en afdanken van kleding. De blogpost van Emy Demkes over het 
herkennen van kwaliteit bij kleding had ruim 1.200 paginaweergaven. Gemiddeld bleven de 
bezoekers ongeveer 3 minuten op een pagina over kleding.  
 
Media en social media  
In 2019 verschenen er 183 items over kleding in media  
waarin Milieu Centraal genoemd werd, met 
een bereik van 5,6 miljoen. Deze hadden 
gezamenlijk een advertentiewaarde van 
440.000 euro. Een woordvoerder van Milieu 
Centraal vertelde in een item van Vara Kassa 
over de milieu-impact van kleding. In een 
podcast van 3FM Tussenuur en op NPO 
radio 5 vertelde dezelfde woordvoerder 
over kleding en tips om langer met je 
kleding te doen. Er verschenen onder meer 
artikelen in Trouw, De Volkskrant, op 
Linda.nl, decorrespondent.nl, bedrock.nl en 
tijdschriften als Cosmopolitan, Vriendin, 
Quest en Royalty. 
 
De berichten op social media over kleding 
leverden een totaal bereik op van 1,5 
miljoen impressies. Daarvan reageerden 
ruim 7.000 mensen met een vorm van actie 
door het bericht te liken, delen of te 
reageren.  
Ook andere accounts delen soms de tips van 
de Love Your Clothes campagne, 
bijvoorbeeld via Moeders Minimalisme, een 
Facebook pagina met ruim 11.000 volgers.  
 Artikel Cosmopolitan 
 
Online influencers  
Hieronder lichten we drie bijzondere activiteiten uit waarbij er offline activiteiten tot enorme 
online resultaten aandacht leidden. De behaalde resultaten komen bovenop de resultaten die 
Milieu Centraal vanuit haar eigen kanaal bereikte.  
 
Sustainable Fashion Event 
Vlak voor de Dutch Sustainable Fashion Week organiseerde Milieu Centraal het Sustainable 
Fashion Event. Met voornamelijk eigen middelen organiseerde Milieu Centraal samen met het 
bureau Mediaxplain een succesvol event met influencers. Via social media kanalen van 6 
influencers wist Milieu Centraal een groot publiek te bereiken. Iedere influencer koos zijn eigen 
verhaal waarin verschillende elementen voorbij kwamen: het vermaken van kleding, langer met je 
kleding doen, kleding een tweede leven geven en de impact van de textielberg van afgedankte 
kleding.  
 

http://www.loveyourclothes.nl/


  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2019 
 

Pagina 67 van 99 

De betaalde samenwerking met de Blonde Tigers, twee zussen die veel van kleding shoppen 
houden, leverde de volgende resultaten op:  

 Vlog over het event is 23.000 keer bekeken 

 2 Insta posts, 5 Insta Stories en 1 YT video 

 Ruim 265.000 impressies 

 Leuk om te zien dat Vita Boers ook na het evenement het jasje wat ze tweedehands 
gescoord heeft nog draagt.  
 

 
 
Andere onbetaalde influencers maakten daarnaast nog eens 4 Instagram posts, 39 Instagram 
Stories (korte clips van 15 seconden) en een blog post. In totaal leverde alle berichten van alle 
betaalde en onbetaalde influencers tezamen een bereik op van bijna 1,2 miljoen met een 
bijbehorende mediawaarde van 121.000 euro.  
 
Kledingruil 
Online influencer Jiami ging creatief aan de slag met het onderwerp kleding ruilen. Door een 
digitale ruil met prachtige kwalitatieve items (ze gooide zelfs een designertas in de strijd!) wist ze 
haar volgers enthousiast te maken over kleding ruilen. Vermoedelijk zijn veel van haar volgers fast 
fashion liefhebbers voor wie het concept kleding ruilen nieuw is. Jiami wist met deze campagne 
een enorm hoog likeratio te genereren (geen van haar laatste 50 video’s werd zo leuk gevonden 
als deze), namelijk 98,4%. Het interactieratio lag ook extreem hoog voor een grote influencer als 
Jiami met ruim 14%. Ter vergelijking: in juli 2019 kwam het gemiddeld interactieratio van 
gesponsorde content op Instagram op 1,9% uit. In totaal gaat deze video zeker 100.000 views 
opleveren.  
 
Overigens werd de inkoop van deze social media aandacht betaald uit de kerntaak voor sociale 
media. Omdat het wel aandacht genereerde voor het onderwerp kleding, benoemen we 
hierboven kort de behaalde resultaten. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtFXSZ41YGk&t=16s
https://www.instagram.com/p/B3ZpCPoFGRA/
https://www.instagram.com/p/B4ro6BtFXrS/
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Challenge langer met je kleding doen 
Scarlet van Ik Vrouw van Jou ging voor Milieu Centraal de uitdaging aan om haar kledingkast in te 
duiken en in plaats van nieuwe kleding te kopen eens te gaan shoppen in haar eigen kledingkast. 
Haar ervaringen deelde ze in een YT video en in berichten en stories op Instagram. Hiermee 
bereikte ze 178.000 impressies. Volgers reageerden goed op haar content: de berichten hadden 
een interactieratio van 6,8%, wat hoger dan gemiddeld is.  
 

Klimaatklappers 
De klimaatklapper campagne van Milieu Centraal trekt 
veel aandacht aangezien het onderwerp veel in de media 
is. Door de informatie over kleding binnen de 
klimaatklappers actueel te houden profiteert het 
klimaatklapperonderdeel kleding van de aandacht die 
klimaat in zijn algemeenheid krijgt. Dit jaar ontwikkelde 
Milieu Centraal een nieuwe vergelijking rondom de 
klimaatimpact van kleding, die veel aandacht trok en 
bijna 40.000 mensen bereikte. Bijna 100 mensen 
besloten deze infographic te delen met hun eigen 
volgers.  
 

 
 
 
 
Visual klimaatklappers  
 

 
Colbert2Share 
In het tijdschrift Royalty stond een grote foto van prinses 
Laurentien in het Colbert2Share jasje en uitleg over het 
Colbert2Share bij een artikel over recycling in de mode-industrie. 
Dit tijdschrift heeft een oplage van 34.000. Er zijn weer een aantal 
bekende Nederlanders benaderd, waarvan Milouska Meulens die 
het colbert in januari droeg. Kim Feenstra zei ook toe, maar bij 
het passen bleek het colbert niet te matchen met haar stijl. Na 
een kosten-baten analyse is besloten het concept van de 
Colbert2Share los te laten en in te zetten op andere middelen en 
kanalen om kleding doorgeven en ruilen populairder te maken. 
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4 Keurmerken 
 

Actualisering beoordeling non-food keurmerken 
In 2019 is er een start gemaakt om de beoordelingsmethode van non-food keurmerken aan te 
scherpen. De beoordelingen van de categorie papier zijn afgerond en doorgevoerd in de 
Keurmerkenwijzer. Met de beoordelingen van energie-keurmerken is eind 2019 een start gemaakt. 
Deze worden in het eerste kwartaal 2020 afgerond en ge-update in de Keurmerkenwijzer. 
 
Samenwerking bol.com 
De samenwerking met webwinkel bol.com is geïntensiveerd. Er is een pilot opgestart om in kaart 
te brengen welke duurzaamheidskenmerken belangrijk zijn binnen welke productgroepen. Voor 
verf en bestrijdingsmiddelen zijn beslismodellen opgesteld die in 2020 geïmplementeerd worden. 
Op het gebied van keurmerken is Milieu Centraal voor bol.com een belangrijke partij. Regelmatig 
stellen zij vragen over de beoordeling van keurmerken die zij voeren. Dit is een opdracht buiten 
het Kaderprogramma. 
 
Campagne op potgrond 
In maart is er campagne gevoerd voor de 
Keurmerkenwijzer, specifiek op de keurmerken op 
potgrond. In de tuincentra weten consumenten 
vaak niet waar ze op moeten letten. De 
klimaatimpact van potgrond is hoog doordat er 
vaak veen in zit. In de campagne zijn de 
keurmerken prominent in beeld geweest en 
hebben wij consumenten beter 
handelingsperspectief kunnen bieden. De video 
over keurmerken op potgrond is bijna 70.000 keer 
bekeken op Facebook en ruim 9.000 op Youtube. 
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Campagne op papier 
In december is tijdens de 
feestperiode aandacht 
gevraagd voor duurzaam 
(inpak)papier met een how-to 
video om gerecycled 
inpakpapier op te leuken. Ook 
is er een video gemaakt over 
wat het meest duurzame 
papier is. Beide video’s geven 
veel informatie over de 
keurmerken op papier. 
 
In totaal hebben beide video’s 
1.079.199 impressies, 817 likes 
en 1.295 clicks naar de 
Keurmerkenwijzer opgeleverd.  
 
 
 
Campagne op toerisme 
Voor het compenseren van vakanties en duurzame accommodaties bestaan verschillende 
keurmerken. Omdat de afstand naar je bestemming en de vervoerskeuze voornamelijk bepalend is 
voor de milieu-impact van een reis, is er in deze campagne gecombineerd aandacht gevraagd voor 
het pakken van de trein én het letten op keurmerken. Er zijn twee animaties gemaakt en een video 
‘Hoe kies jij voor een duurzaam weekendje weg?’. Tijdens deze campagne stond de categorie 
Toerisme en recreatie centraal op de homepagina van de Keurmerkenwijzer. In totaal hebben de 
video en animaties 626.375 impressies, 436 likes en 580 clicks naar de wijzer opgeleverd.  
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5 Voorkomen Voedselverspilling 
 
Milieu Centraal heeft in samenwerking met de Consumentenbond, de eerste Verspillingsvrije week 
gelanceerd van 30 september tot 6 oktober 2019. Voor de week zijn verschillende 
communicatiemiddelen ontwikkeld, zijn er influencers ingezet en is de app Verspillingsvrije coach 
gelanceerd. De campagne is continu afgestemd met Stichting Samen tegen Voedselverspilling. De 
mascotte Becky – onderdeel van de koepelcampagne ‘Hoe verspillinsgvrij ben jij?’ is ook zichtbaar 
gemaakt in de app, posts en video’s. Aanpassingen in de app zijn voor een groot deel gefinancierd 
met ondersteuning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
De volgende communicatiemiddelen zijn ontwikkeld voor deze campagne:  

 Website www.verspillingsvrijeweek.nl 

 Quiz Verspilmeniet 

 Nieuwsitem Je eigen coach tegen voedselverspilling 

 Video 5 tips om eten slim te bewaren 

 Video Tips tegen voedselverspilling: zo doe je slim boodschappen 

 Video Verspillingsvrije coach: dé app tegen voedselverspilling! 

 Drie visuals / posts voor Facebook en Instagram  
 
In totaal hebben de promoties een bereik van 571.525 mensen gegenereerd en 228.742 views. 
Bijna 8000 mensen hebben de posts geliked en 442 mensen hebben gereageerd.  

 
  
 
 
 
 
App verspillingsvrije coach 
Naast de app Foodbattle (voor groepen) is een nieuwe app 
ontwikkeld, voor individueel gebruik: de verspillingsvrije coach. De coach is een laagdrempelige 
tool om mensen op weg te helpen thuis minder eten weg te gooien. Hij is voor eenmalig gebruik 
interessant, waarbij mensen in korte tijd veel inspiratie en tips inwinnen. Gedurende de week 
stuurt de coach gebruikers ook pushberichten. Dit zijn speelse berichten om mensen gedurende 
de week te herinneren om bewuster eten te kopen, te koken en te bewaren. 
 
  

http://www.verspillingsvrijeweek.nl/
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/voorkom-voedselverspilling/quiz-verspil-me-niet/
https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2019/je-eigen-coach-tegen-voedselverspilling/
https://youtu.be/kPNUE_vko6w
https://youtu.be/-9mTtlUS-SQ
https://youtu.be/9YUvUGKu4l0
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Resultaten inzet influencers   
Drie influencers zijn ingezet om mee te doen aan de Verspillingsvrije week. Twee daarvan zijn 
Instagrammers: Nina Pierson en Marije (@ditgebeurterals). Kelly Caresse is vlogger en heeft in 
haar weekvlog uitgebreid aandacht gegeven aan de Verspillingsvrije week, de app en tips tegen 
voedselverspilling, zoals de voorraadcheck en het maken van een boodschappenlijstje.  
Vooral bij de Instagrammers waren hun motivatie en betrokkenheid rondom de campagne zó 
hoog, dat het bereik vier keer zo hoog is gebleken dan gepland.  
 

Een impressie van de posts en stories die de influencers deelden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten mediabenadering 
Het mooiste resultaat van de mediabenadering was het persoonlijke artikel in het AD, waarbij bij 
de start van de Verspillingsvrije week een gezin ervaringen deelde met de Coach-app. Dit artikel 
heeft een advertentiewaarde van 17.248 euro. 
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6 Emissie microplastics 
 

6.1 Emissie microplastics door autobanden 
 
Milieu Centraal zet zich in voor het terugdringen van de hoeveelheid microplastics van 
autobanden in het milieu. We hebben een kernboodschap en communicatiematerialen 
ontwikkeld, en acties on-the-spot opgezet. Hieronder de resultaten van deze acties. 
 
Bereik overall 
Oppompacties:  453 personen       
Social media: 

Impressies:  1.057.105 
Views:   154.644 

 Likes:  12.505 
Webpagina:   10.729 sessies en 14.946 paginaweergaven 
Media (print, radio): 390.000    
 
Nieuwe kennis 
Milieu Centraal heeft zich verdiept in de vraag ‘hoeveel minder slijt een band als deze op de juiste 
spanning blijft’. Het antwoord is 14%. Voor het totaal aantal personenwagens in 2019 zou dit 
neerkomen op een vermindering van ruim 1500 ton rubber. In 2020 verwerkt Milieu Centraal deze 
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informatie op haar webpagina en in een visual die via social media onder de aandacht van het 
publiek wordt gebracht. Dat gebeurt in nauwe afstemming met het Ministerie van IenW en met 
Rijkswaterstaat vanwege de gevoeligheid rond dit thema. 
 
Nieuw ontwikkelde materialen 
In 2019 heeft Milieu Centraal drie zogeheten vox-pops laten maken, korte clips waarin mensen op 
straat wordt gevraagd naar – in dit geval - aspecten van bandenspanning. ‘Hoeveel scheelt het in 
brandstofkosten als je banden op spanning zijn?’. ‘Waarom is het belangrijk je banden op te 
pompen?’ en ‘Wat is TPMS?’. Dat resulteerde in lichtvoetige, soms grappige filmpjes met een 
heldere boodschap. 
 
De clips zijn gedeeld via Instagram, Youtube en Facebook en gepromoot met budget. In totaal 
leidden de drie clips tot ruim 849.000 impressies en 930 likes. Bijna 2.000 mensen klikten door 
naar de webpagina met informatie over bandenspanning. 
 
Overig social media en website 
Voor de carnavalsvakantie, de zomervakantie én tijdens de bandenwisselweken is op social media 
het belang van bandenspanning benadrukt. Met name de bandenspanningsquiz werd dit jaar weer 
gretig ingevuld; de quiz is 4.200 keer gemaakt. De visual over welke band goed is opgepompt is 
19.000 keer bekeken. De webpagina bandenspanning werd in 2019 bijna 15 duizend maal bezocht.  
 
Banden oppompacties 
Events 
In 2019 organiseerde Milieu Centraal in samenwerking met Stichting Band op Spanning (BoS) 6 
oppompacties op parkeerplaatsen van de GAMMA verspreid over het land. Terwijl automobilisten 
hun auto parkeren en boodschappen doen, 
pompt een team van BoS hun banden op. Een 
praatje na afloop én een kaartje met de gemeten 
onderspanning en de bespaarde euro’s en kilo’s 
CO2 nu de banden weer op spanning zijn, 
vormen de persoonlijke communicatie die het 
belang van bandenspanning nog eens benadrukt.  
 

• aantal bereikte automobilisten:        
            453 

• auto’s met onderspanning:         
            83% 

• bespaarde hoeveelheid CO2:                                                  
      590.000 kilo 

 
Media spin-off 
Via social media vestigde Milieu centraal in de 
plaatsen van de desbetreffende GAMMA’s de 
aandacht op de actie, met een bericht over het 
belang van bandenspanning. Daarmee bereikten 
we 15.000 mensen. Lokaal verspreide 
persberichten werden helaas niet geplaatst, 
omdat de verwijzing naar de parkeerplaats van GAMMA als reclame werd beoordeeld. 
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Media 
Via een kant-en-klaar opgemaakte pagina voor lokale huis-aan-huis bladen over bandenspanning 
én reguliere media-aandacht over bandenspanning op basis van de cijfers op onze webpagina, 
bereikte Milieu Centraal in 2019 390.000 lezers en luisteraars. 
 

 

6.2 Microplastics door kleding wassen  
 
In 2019 kozen het ministerie van IenW en Milieu Centraal om naast microplastics door slijtage van 
autobanden een tweede bron op te pakken: microplastics door het wassen van kleding. Milieu 
Centraal schreef een plan van aanpak voor communicatie over dit onderwerp.  
 
Consumer insights  
Gedragsdeskundigen van Milieu Centraal stelden een Consumer Insight document op waarin 
gedragsinzichten zijn verzameld over wasgedrag van consumenten en keuzes die zij kunnen maken 
om de uitstoot van microplastics door het wassen van kleding te verminderen. Dit vormde de basis 
voor de eerste communicatie over dit onderwerp in 2019. De resultaten van de Consumer Insight 
leveren inzicht in gedrag van mensen die leuke haakjes vormen voor communicatie over dit 
onderwerp. 
 
Social media  
Om mensen in aanraking te laten komen met het onderwerp microplastics uit kleding koos Milieu 
Centraal ervoor om verschillende berichten op te stellen om via een betaalde social media 
campagne te testen via welke weg men het meest getriggerd werd. In totaal leverde de social 
media campagne 820.000 impressies, 6.600 likes, 1.400 reacties en meer dan 350 keer gedeelde 
content op.  
De inzichten die hieraan ten grondslag lagen kwamen voort uit de Consumer Insights en de 
kennisbasis. Niet verbazingwekkend was dat een bericht met een prikkelende insteek (middelste 
bericht hieronder) veel betere resultaten opleverde dan met de uitleg-post over hoe synthetische 
kleding bijdraagt aan microplastics in zee. Je ziet dat de post niet direct over microplastics gaat, 
maar over het wasgedrag van mensen. Op die manier zetten we ze aan het denken over hun 
wasgedrag, waarbij we in de begeleidende copy verwezen naar de impact van vaker wassen op de 
hoeveelheid microplastics.  
Het social team van Milieu Centraal mengde zich bij de prikkelende post vaker dan normaal in de 
gesprekken om er zo voor te zorgen dat het onderwerp microplastics niet uit het zicht verdween in 
de discussie over wasgedrag. De inzichten die ons dit gaf kunnen we goed gebruiken om ook in 
2020 een succesvolle social media campagne te voeren. Er bestaat sindsdien ook een document 
met veel gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp, zodat we in 2020 effectief 
community management kunnen voeren. 
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200.000 impressies   370.000 impressies    250.000 impressies 
700 likes     4.300 emoji-reacties   700 reacties 
90 reacties    1.000 reacties    200 reacties  
 
Netwerk microplastics uit kleding 
Op uitnodiging van het ministerie van IenW nam Milieu Centraal deel aan de eerste bijeenkomst 

over microplastics uit kleding. Aan het einde van de bijeenkomst gaf Milieu Centraal aan dat zij wel 

trekker wilde zijn wanneer het nodig was om een gedeelde kernboodschap namens het netwerk 

op te stellen. Hier wordt wellicht in 2020 vervolg aan gegeven. 

 

7 Houtstook 
 
In de eerste helft van 2019 heeft Milieu Centraal gewerkt aan de ontwikkeling van een toolkit met 
communicatiemiddelen over het onderwerp houtstook voor gemeenten. Voor deze 
voorlichtingscampagne is een aparte opdracht verstrekt aan Milieu Centraal. Een deel van de 
werkzaamheden is uitgevoerd binnen de uren die voor houtstook waren gereserveerd in het 
Kaderprogramma.  
 

Milieu Centraal heeft vooral tijd gestoken in het ontwikkelen van een geschikte campagneslogan 
en –beeld. Hiertoe heeft zij een mediabureau geselecteerd en is in meerdere sessies een 
campagnebeeld en -slogan ontwikkeld. Via een discussiebijeenkomst en een online onderzoek zijn 
bewoners geconsulteerd om hun houding ten aanzien van deze voorlichting over houtstook te 
peilen. Dit heeft Milieu Centraal in nauw overleg met een drietal pilot gemeenten gedaan: Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort. Uit het online onderzoek, waar ruim 1.000 mensen aan 
meededen, bleek dat de ontwikkelde concepten toch niet goed genoeg werden beoordeeld. 
 

In nauwe samenwerking met IenW is daarop een nieuw traject ingezet voor de ontwikkeling van 
een slogan en campagnebeeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de bevindingen uit online 
onderzoek onder bewoners. Met succes: de nieuwe campagneslogan en -beeld werden goed 
beoordeeld door deelnemers aan het kwalitatieve onderzoek (middels interviews) en het Platform 
Houtrook en gezondheid heeft deze ook goedgekeurd. 
 

Uiteindelijk is toch een andere lijn gekozen, omdat de nieuwe communicatie aanpak niet werd 
goedgekeurd door de staatssecretaris. Deze nieuwe communicatie aanpak is vervolgens 
doorgevoerd in alle communicatiemiddelen. 
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Daarnaast zijn kant-en-klaar teksten over 
houtstook gemaakt en is gewerkt aan de 
ontwikkeling van een infographic met 
manieren om rekening te houden met de 
buren en aan een ervaringsvideo over 
houtstook. Deze communicatiemiddelen 
zijn begin november verspreid aan 
gemeenten via het platform Infomil en 
via het communicatieplatform voor 
gemeenten van de VNG. 
 
Eind 2019 heeft Milieu Centraal een kant-
en-klaar opgemaakte pagina over 
houtstook gemaakt en deze verspreid 
onder redacties van lokale huis-aan-
huiskranten. De redacties kunnen deze 
pagina de komende tijd gebruiken, als 
‘vulling’ voor de krant. Redacties maken 
daar graag gebruik van. De vrije 

verspreiding leverde redelijk wat plaatsingen op, namelijk een bereik van 135.000. Daarnaast is er 
ruimte ingekocht voor 1 miljoen gegarandeerde plaatsingen in huis-aan-huis kranten. Ook zijn met 
het budget van 2019 advertorials over houtstook gereserveerd in HP/De Tijd, Volkskrant en Trouw 
(voor plaatsing in januari 2020).  
 
Tot slot heeft Milieu Centraal in 2019 veel tijd 
gestoken in het beantwoorden van 
mediavragen over hout stoken. Het onderwerp 
is meer gaan leven bij journalisten. De 
maatschappelijke weerstand tegen hout stoken 
neemt toe. In totaal werd een bereik van 
265.000 gerealiseerd van diverse media, zowel 
online als print, die informatie van Milieu 
Centraal gebruikten. Dit bereik staat los van de 
verspreiding van de kant-en-klare pagina over 
houtstook onder redacties van huis-aan-huis 
kranten.  
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II Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 
 

8 Nieuwe risico’s 
  

8.1 Communicatieadvies burgers op milieurisico’s 
Milieu Centraal heeft in 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd met RIVM, RWS en het Ministerie 
van IenW. Tijdens deze bijeenkomsten ontdekten we waar deze organisaties elkaar kunnen 
versterken als het gaat om communicatie over data over milieurisico’s naar burgers. Milieu 
Centraal weet goed te peilen waar consumenten behoefte aan hebben, door 
consumentenonderzoek, consumer insights en social media. Bovendien heeft Milieu Centraal 
ervaring met onder meer consumentencommunicatie gericht op gedragsverandering en video’s. 
Deze ervaring kan Milieu Centraal delen met het RIVM en RWS wanneer zij rondom de Atlas 
Leefomgeving een meer campagnematige aanpak gaan ontwikkelen. Dit deed Milieu Centraal in 
december met een schriftelijk advies over de pagina’s Home, kaartnavigatie, Check je Plek en het 
Check je Plek dashboard van de Atlas Leefomgeving.  
 
Afgesproken is een maal per kwartaal bij elkaar te zitten en elkaar op te zoeken bij relevante 
thema’s. Zo sloot een communicatieadviseur van Milieu Centraal op klimaatadaptatie aan bij de 
aftrap van dit thema bij RIVM. Bovendien zal Milieu Centraal bij de werkconferentie in 2020 een 
workshop verzorgen over dit thema. Hiervoor leverden we in december een uitnodigingstekst aan.  
 
Daarnaast bekeken RIVM en Milieu Centraal waar zij op de website van Atlas Leefomgeving en 
milieucentraal.nl naar elkaar kunnen doorverwijzen. Milieu Centraal kan adviezen en tips 
ondersteunen met kaartinformatie van het RIVM. Voorwaarde voor Milieu Centraal was dat de 
legenda van de Atlas Leefomgeving uitgeklapt is, zodat burgers makkelijk kunnen zien waar een 
kaart over gaat. Nu dat is geregeld zal het webteam van Milieu Centraal aan de slag gaan om de 
aangeleverde links toe te voegen. Dit lukte niet meer in het laatste kwartaal van 2019 omdat het 
webteam te druk was met andere werkzaamheden. In het eerste kwartaal van 2020 pakt het 
webteam van Milieu Centraal dit op.  
 
Feedback website signalering milieurisico’s  
Een andere afdeling van het RIVM vroeg Milieu Centraal om advies met betrekking tot een nieuw 
platform rondom (vroeg)signalering. RIVM was benieuwd welke verbeteringen er nog mogelijk 
waren als je er naar keek vanuit het perspectief van een geïnteresseerde consument. Na overleg 
met IenW gaf Milieu Centraal als onderdeel van de klankbordgroep ook feedback op de website 
rondom (vroeg)signalering van het RIVM.  
 

8.2 Asbestdaken 
 
Het eerste halfjaar van 2019 stond communicatie over asbestdaken in het teken van afwachten. 
Elke betrokken stakeholder op dit dossier wachtte op een beslissing van de Eerste Kamer over het 
wetsvoorstel. Ook daarna bleef Milieu Centraal terughoudend met externe communicatie op het 
gebied van asbestdaken. Op social media en in de media bleek dat het onderwerp veel frustratie 
bij eigenaren van daken opriep, waardoor een opbouwend en motiverend gesprek over het 
verwijderen van je asbestdak vrijwel onmogelijk leek. Achter de schermen werkte Milieu Centraal 
wel onverminderd door aan het opzetten van communicatie met een nieuwe tone of voice richting 
consumenten.  
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Het thema vroeg bij Milieu Centraal veel inhoudelijke aanvullingen en aanpassingen. Zo is 
bijvoorbeeld uitgezocht hoe je asbest dakleien kunt herkennen, welke financieringsregelingen er 
zijn bij gemeenten, en zijn de cijfers over het aantal asbestdaken geactualiseerd. Toen in juni 
bekend werd dat het asbestdakenverbod in 2024 niet doorgaat, is onze informatie hierover op de 
webpagina en in de advies op maat-module aangepast. Daarnaast kostte het tijd om de nieuwe 
koers en middelen voor de schuurtjescampagne voor te bereiden. Om de uren en externe kosten 
uit 2019 verder goed te besteden besloot Milieu Centraal in overleg met het ministerie van IenW 
om alvast media voor 2020 in te kopen. 
 
Vernieuwde kernboodschap 
In het tweede kwartaal van 2019 werkte Milieu Centraal aan een vernieuwde versie van de 
kernboodschap over asbestdaken, die bijvoorbeeld gemeenten kunnen gebruiken om hun burgers 
te informeren. Met input vanuit InfoMil en de asbesttafel communicatie stelde Milieu Centraal 
een nieuwe versie op, die in de zomer gecheckt is bij alle genodigden van deze communicatietafel. 
De boodschap is in overeenstemming met stakeholders positiever geworden: voordelen worden 
benadrukt en de boodschap wordt nog meer gericht op de intrinsieke motivatie om een gezond 
dak te hebben. Met als doel om, ondanks dat er (voorlopig) geen verbod komt, toch eigenaren van 
daken te motiveren het dak te vervangen of voor dit groot onderhoud te gaan sparen.  
 
Publiciteit en media inkoop 
In 2019 zocht Milieu Centraal de media niet actief op rond het thema asbest. We werden wel door 
vier journalisten van Radar, RTL en EenVandaag radio gevraagd om meer informatie over het 
onderwerp. Bij BNR Radio noemde Ben Rozema, asbest expert van de GGD, de website van Milieu 
Centraal voor wanneer je zelf je asbestdak wilt verwijderen. In totaal verschenen er 28 items over 
asbest in media waarin Milieu Centraal genoemd werd, deze hadden gezamenlijk een 
advertentiewaarde van 18.500 euro.  
 
Eind 2019 regelde Milieu Centraal vast inkoop van media-aandacht voor 2020. Dit wordt besteed 
aan advertenties in twee edities van Vereniging Eigen Huis Magazine en een artikel in lokale huis-
aan-huisbladen met een verspreiding onder gegarandeerd twee miljoen huishoudens. 
 
Website 
Met een duidelijke indeling tussen webpagina’s over gezondheidsrisico’s, asbestdaken en andere 
asbesttoepassingen zijn we 2019 in gegaan. Na bekendmaking van de beslissing van de Eerste 
Kamer zijn alle pagina’s nagelopen op informatie over het verbod, en is deze informatie 
verwijderd. Milieu Centraal wil via de webpagina’s inzetten op intrinsieke motivatie van eigenaren 
van daken om hun asbestdak te vervangen.  
 
Een aantal belangrijke resultaten uit de webstatistieken van 2019:  

• Asbest staat, na warmtepompen, zonnepanelen en -boilers, op de 4e plek van meest 
opgezochte termen in de zoekbalk op de website. 

• De asbestpagina’s werden bijna 75.000 keer weergegeven.  
• Vanuit Google klikten 32.000 mensen door naar een asbestpagina. 
• Mensen blijven ruim 5 minuten op de pagina van asbestdaken en asbest verwijderen. 
• Het Advies-op-maat Asbest had 9.400 sessies (instappunten), de helft meer dan in 2018. 
• De video over asbest verwijderen staat op de 5e plek van populairste video’s die men op 

de website bekijkt. 
• De pagina over asbestdaken wordt van de pagina’s over asbest het beste bezocht. 
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Milieu Centraal zocht uit welke 
financieringsregelingen er bij gemeenten zijn om je 
asbestdak te verduurzamen. Via 
energiesubsidiewijzer.nl wordt deze informatie 
ontsloten: men kan bekijken welke subsidies er 
beschikbaar zijn wanneer dakeigenaren hun 
asbestdak willen vervangen. Vooral in combinatie 
met verduurzamen van je schuur - denk aan groen 
dak, isolatie en zonnepanelen – kan dit een extra 
financiële stimulans zijn om het dak te vervangen. 
De Energiesubsidiewijzer is een nieuwe ingang om 
dakeigenaren te wijzen op de mogelijkheid je 
asbestdak te verwijderen.  
 
Infographic en video  
In 2019 heeft Milieu Centraal de infographic waarin 
de groei van de hoeveelheid verwijderde 
asbestdaken inzichtelijk is gemaakt, aangevuld met 
de verwijderingscijfers van 2018. Deze infographic heeft als doel huiseigenaren te overtuigen zich 
aan te sluiten bij de groeiende groep dakeigenaren die van hun asbestdak af is. De infographic 
staat op de website van Milieu Centraal. 
 
Daarnaast kreeg de infographic voor het herkennen van een asbestdak een update.  

De drukte in de bouw- en klussector gooide in 
2019 roet in het eten voor het maken van een 
video over het plaatsen van een nieuw schuurdak 
van maximaal 35 vierkante meter. Er was een 
locatie gevonden waar iemand bereid is zijn 
asbestdak voor dit project te verwijderen. Het 
blijkt alleen enorm lastig om een klusbedrijf te 
vinden dat bereid is de werkzaamheden te laten 
filmen wanneer ze een nieuw dak op een 
verwijderd schuurtje plaatsen. Eind 2019 lukte 
dit eindelijk. In het eerste kwartaal van 2020 
wordt de video opgenomen en zo snel mogelijk 
door de videomaker afgerond.  
 
Social media 
In 2019 heeft Milieu Centraal geen berichten 
over asbest via de eigen kanalen uitgestuurd. 
Zonder promotie werden de twee video’s over 
asbest alsnog 1.100 keer bekeken via YouTube, 

sinds Milieu Centraal de video’s in februari opnieuw op het kanaal had gezet na 
huisstijlaanpassingen.  
 
Gezamenlijke communicatie met stakeholders 
Milieu Centraal gaf in maart een presentatie aan Overijsselse gemeenten over asbestdaken en het 
voornemen om een landelijke schuurtjescampagne te initiëren. Hiermee peilde de organisatie of 
er daadwerkelijk draagvlak was voor een dergelijke campagne. Dit was het geval. Daarnaast 
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leverde Milieu Centraal een bijdrage aan workshops op de gemeentetafel en communicatietafel 
van het asbestversnellingsbureau en had een adviesrol bij een bijeenkomst van belangrijke 
landelijke stakeholders in Overijssel.  
 
Ter voorbereiding op de landelijke schuurtjescampagne sprak Milieu Centraal in 2019 regelmatig 
met belangrijke samenwerkingspartners, zoals VNG, Nederlandse Vereniging van Makelaars en 
Taxateurs in onroerende goederen – NVM –  en diverse gemeenten. Hierdoor kwamen een aantal 
pilotgemeenten voor de schuurtjesactie in beeld. Nadat het verbod afketste bleek wel dat deze 
gemeenten minder haast hadden met het uitrollen van de actie, daardoor is de schuurtjesactie 
naar 2020 verschoven.  
 
Milieu Centraal werkte in 2019 aan de voorbereiding van de schuurtjescampagne en leverde de 
volgende communicatiemiddelen op:  

• brief voor eigenaren asbestverdachte daken 
• draaiboek-template voor een lokale schuurtjesactie 
• teksten voor een (lokaal aanpasbaar) huis-aan-huisbladartikel 
• opzet voor lokaal aanpasbaar persbericht 

 

8.3 Asbest breed 
 
Op het thema asbest voerde Milieu Centraal in 2019, naast asbestdaken, ook campagne op asbest 
in andere toepassingen. Het doel van deze campagne is om mensen meer bewust te maken van 
mogelijke toepassingen van asbest in huizen van vóór 1994. We richten ons hierbij met name op 
tijdige bewustwording (en actie) bij huiseigenaren die willen gaan verbouwen. De focus bij deze 
toepassingen ligt op het laten checken op asbest in huis bij verbouwing of grote klus.  
 
Communicatiemiddelen  
In het Advies-op-Maat Asbest zit tegenwoordig ook 
informatie over andere asbesttoepassingen dan 
asbestdaken. Bij asbestdaken hierboven staan de 
bezoekcijfers van de pagina’s en het Advies-op-Maat 
over asbest.   
 
Het fotomateriaal van asbesttoepassingen is flink 
uitgebreid met bruikbare en rechtenvrije foto’s. Milieu 
Centraal vroeg een fotograaf om bestaande foto’s van 
inferieure kwaliteit te bewerken en te verduidelijken 
waar het asbest zit. Daar waar er geen bestaand 
fotomateriaal beschikbaar was of dit onbruikbaar was, 
maakte de fotograaf zelf foto’s van veelvoorkomende 
asbesttoepassingen. Deze staan op de webpagina over 
andere asbesttoepassingen dan asbestdaken. Deze 
pagina had in 2019 bijna 15.000 paginaweergaven. 
Bezoekers bekeken deze pagina gemiddeld vier minuten.   
                   Screenshot foto’s op webpagina 
 
In 2018 startte Milieu Centraal met de productie van video’s over het verwijderen van twee 
asbesttoepassingen die mensen onder bepaalde voorwaarden zelf mogen verwijderen. De scripts 
zijn toen uitgewerkt. Bij het checken van het script over het verwijderen van vloerzeil bij 
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stakeholders, stuitte Milieu Centraal op weerstand. Van alle partijen luidde het advies: dit is 
eigenlijk een toepassing die erg veel emissie veroorzaakt omdat het materiaal in veel gevallen niet 
meer hechtgebonden is. Allen adviseerden om deze video 
niet te maken. Met het Ministerie van IenW is toen 
afgestemd dat deze video beter niet gemaakt kan worden, 
ondanks dat dit een toepassing is die men wettelijk gezien 
zelf zou mogen verwijderen. Ook bij asbestplaten is er 
twijfel of het verstandig is wanneer particulieren die zelf 
gaan verwijderen. De video over asbesthoudend 
plaatmateriaal produceerde Milieu Centraal uiteindelijk 
wel, omdat stakeholders iets minder stellig waren over de 
vermoedelijke emissie bij het verwijderen hiervan. Het 
kostte Milieu Centraal bijna twee jaar om (de afstemming 
voor) de productie van deze video rond te krijgen. In de 
praktijk bleek dit extreem lastig, ondanks het betrekken van SGS Search, PerfectKeur, 
asbestsaneerders en NVM bij de zoektocht. Eind 2019 vonden we een huiseigenaar die bereid was 
op camera plaatmateriaal te verwijderen. Vanwege risico voor de filmploeg deden we dit met 
platen die niet asbesthoudend, waarbij we een deel van de kosten voor het verwijderen van het 
echte asbest voor onze rekening namen als vergoeding voor de huiseigenaar. De video staat 
inmiddels op YouTube en is met een link via de website van Milieu Centraal te bereiken. Vanwege 
het gevoelige karakter is besloten deze video niet te promoten.  
Met dezelfde eigenaar maakten we ook een filmpje waarin zij 
haar ervaringen met het doen van een inventarisatie deelt. 
Deze ervaringsvideo werd door promotie binnen een maand 
55.000 keer bekeken via YouTube, Instagram en Facebook, 
nadat hij 500.000 keert verscheen in de tijdlijnen van mensen. 
Ruim 500 mensen klikten op YouTube door op een link aan het 
einde van de video naar de pagina over asbest.  
 
De bestaande video’s over het herkennen van asbest en 
verwijderen van je asbestdak werden zonder promotie alsnog  
bekeken: respectievelijk 750 en 1400 keer.  
 
Begin 2019 wezen twee influencers hun volgers op de risico’s van asbest en wat te doen bij een 
verbouwing in een oud huis: een vlog van IkVrouwVanJou (vanaf 11.38) en blog Herhealth. Naar 
deze blog en vlog deelden ze ook Instagram Stories en berichten. Gezamenlijk bereikten zij ruim 
165.000 weergaven. Hiermee creëerden ze met ruim 1.700 reacties, likes en deelacties een 
betrokkenheid van 5,8% terwijl dat wereldwijd gemiddeld 1 tot 3% is. Het bleek een succesvolle 
manier om een nieuwe doelgroep bewust te maken in welk soort huizen en waar asbest kan 
zitten.  
 
Daarnaast ontwikkelde Milieu Centraal een quiz over duurzaam klussen, waar asbest een 
onderdeel van is. Deze quiz werd in totaal bijna 1.000 keer bekeken, 650 keer gestart, waarbij 75% 
de quiz ook afmaakte. Hier was men gemiddeld zo’n 5 minuten mee bezig. Op een luchtige manier 
kom je zo een (eerste) keer in aanraking met het onderwerp asbest. Door andere vormen van 
communicatie en kanaal te kiezen bereikt Milieu Centraal nieuwe doelgroepen. Milieu Centraal 
bereidde ook een andere quiz voor die puur gericht is op asbest. Met deze quizzen kunnen we 
later een A/B test uitvoeren om te ontdekken met welke quiz de doelgroep het beste bereikt 
wordt. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsFy4wGmOWM
https://herhealth.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis-van-voor-1994-eigenlijk-voor-je-gezondheid/
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9 Gezond in en om huis en tuin 
 

9.1. Biociden en gewasbeschermingsmiddelen 
 
Consumentenonderzoek bestrijdingsmiddelen 
Begin 2019 voerde marktonderzoeksinstituut GfK het jaarlijkse consumentenonderzoek naar 
kennis, houding en het gerapporteerd gedrag van mensen ten opzichte van biociden en 
gewasbeschermingsmiddelen uit. De vragenlijst is herzien. 
 
De inzichten uit dit onderzoek zet Milieu Centraal in bij het ontwikkelen van onze aanpak en 
middelen. Zo weten we uit het onderzoek dat respondenten vooral gif inzetten bij groot 
ongedierte. Ook wordt azijn (in tegenstelling tot chloor) nog altijd vaak gebruikt als middel in de 
tuin tegen groene aanslag. 
In de communicatie van Milieu Centraal staat altijd de volgorde preventie, mechanische 
bestrijding en chemische bestrijding (in de volksmond gif) centraal. Zo ook in diverse media 
optredens. In het programma Open Huis van Radio 5 gaven we in een 6 minuten durend interview 
tips over natuurlijk tuinieren zonder gif. Ook de vraag wat te doen tegen groene aanslag en 
onkruid werd behandeld. Het bestrijden van ongedierte/plaagdieren kwam uitvoerig ter sprake 
tijdens een radio interview en televisieoptreden bij het goed bekeken lokale 
actualiteitenprogramma UVandaag. In het Nederlands Dagblad werkte Milieu Centraal mee aan 
een zomerverhaal waar nadrukkelijk aandacht is voor het natuurlijk bestrijden maar vooral 
voorkomen van diverse ‘plagen’ in en rondom het huis.  
 

 
 
 
Ongedierte blijft een populair onderwerp op de website. De tuin- en plagenpagina’s behoren tot 
de top 10 van meest bezochte pagina’s op www.milieucentraal.nl. 
 
Website 
De website van Milieu Centraal bevat veel (ruim 20) webpagina’s over plagen in en om huis en 
tuin. Milieu Centraal is in de tweede helft van 2019 gestart met een actualisatie van deze 
webpagina’s. Deze klus wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. 
 
Samenwerking branche/retailers: voorlichting gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
Milieu Centraal heeft in overleg met de branche (Raad Nederlandse Detailhandel, Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven en Doe-Het-Zelf Branche) afgesproken om een gezamenlijke campagnesite op 
te zetten voor een brede groep retailers. Doel is om klanten te informeren over het voorkomen 
van plagen in huis en tuin en het zorgvuldig en beperkt gebruiken van biociden en 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat gebeurt aan de hand van een breed gedragen en voor alle 

http://www.milieucentraal.nl/
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partijen omarmbare campagneslogan, campagnebeeld en campagnesite. In het najaar van 2019 
heeft een creatief bureau in opdracht van Milieu Centraal een campagnebeeld en –slogan 
ontwikkeld. Milieu Centraal maakt een campagnepagina en een toolkit voor de deelnemende 
retailers. In de eerste helft van 2020 rollen retailers deze campagne uit. 
 
Daarnaast heeft Milieu Centraal het goede contact met Tuinbranche Nederland uitgebouwd en is 
er afgelopen najaar een follow-up gegeven aan de samenwerking. Het gaat daarbij om tips van 
Milieu Centraal om natuurlijk tuinieren te stimuleren; deze komen terug in foldermateriaal dat 
beschikbaar is bij de aangesloten tuincentra.  
 
 

9.2 Natuurlijk tuinieren 
 
Campagne natuurlijk tuinieren en Bijen 
In nauwe samenwerking met de onderzoeker op het thema zijn campagne uitingen over natuurlijk 
tuinieren geactualiseerd.  
Zo kreeg de bloemen- en bijenkalender een update. Dit soort content krijgt op social media veel 
positieve reacties en likes. Daarnaast informeerde Milieu Centraal aan de start van het nieuwe 
tuinseizoen consumenten over grondsoorten. We maakten hun wegwijs in alle zakken ‘aarde’ die 
tuincentra en zelfs supermarkten in het voorjaar rijk zijn.  
Voor deze content bekeken de onderzoekers welke grondsoort het klimaat het minst belast. 
Potgrond met kokosvezels is minder klimaat belastend dan potgrond met turfvezels. We deelden 
de kennis in een visual en een luchtige voxpop-video.  
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Milieu Centraal herhaalde een aantal succesvolle tuinvideo’s van vorig jaar en op basis van nieuwe 
kennis over water in de tuin liet Milieu Centraal twee nieuwe video’s maken. Eén over 
waterbesparing in de tuin. En een video over het voorkomen van wespenoverlast. Op social media 
haakte Milieu Centraal regelmatig in op de actualiteit zoals de weersvoorspelling en mogelijke 
wateroverlast.  
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Bloemen 
Vanuit eigen budget heeft Milieu Centraal campagnematig 
aandacht besteed aan bloemen. Vlak voor Moederdag (12 
mei) is er in 2019 een persbericht uitgegaan over de 
bloemenkalender, dat goed werd opgepakt door de media. 
Het resulteerde onder meer in een paginagroot artikel in de 
Volkskrant.  
 
Klimaatadaptatie 
Dit jaar ontwikkelde Milieu Centraal een kennisbasis op een 
nieuw onderwerp: klimaatadaptatie. Hoewel Milieu Centraal 
deze werkzaamheden uit eigen middelen verricht, noemen 
we het hier toch omdat dit onderwerp nauw raakt aan 
natuurlijk en watervriendelijk tuinieren. En in een 
klimaatadaptieve tuin is minder gif nodig, bijvoorbeeld om 
algaanslag te verwijderen. Binnen dit onderwerp vallen 
maatregelen die consumenten kunnen nemen om te gaan 
met (meer) neerslag, met droogte, met hitte en met 
overstromingen. In het najaar van 2019 heeft Milieu 
Centraal een start gemaakt met het integreren van de informatie over klimaatadaptatie op de 
website, onder meer binnen de webpagina’s over de tuin.  
 
Onderstaande post deed het erg goed op social media. 
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9.3 Elektromagnetische velden 
 
Vorig jaar is de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden live gegaan. Hiermee is 
wetenschappelijke informatie over Elektromagnetische Velden makkelijker en begrijpelijker 
beschikbaar. Milieu Centraal vervult binnen het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de 
functie van secretaris in het Forum van communicatieadviseurs. Alle (wetenschappelijke) 
informatie over dit onderwerp is hierdoor ook voor Milieu Centraal direct beschikbaar. De 
activiteiten rond elektromagnetische velden worden nu geheel uitgevoerd binnen deze 
secretarisfunctie. Dit is een losse, meerjarige opdracht van het RIVM aan Milieu Centraal en valt 
niet binnen het Kaderprogramma Duurzaam Consumeren. Eind 2019 beëindigt Milieu Centraal de 
uitvoering van deze rol. 
 

9.4 Antifouling 
 
In deze rapportage gaat Milieu Centraal in op de eigen activiteiten rondom antifouling. Activiteiten 
en resultaten ondernomen vanuit Varen doe je Samen! worden apart gerapporteerd door 
Waterrecreatie Nederland.  
  
Communicatiemiddelen en media 
Dit jaar kocht Milieu Centraal mediaruimte in bij een aantal 
belangrijke watersportmagazines, bijbehorende online 
platfora en advertentieruimte in hun nieuwsbrieven. In de 
meeste gevallen plaatsten ze de de infographic als 
keuzehulp voor het milieuvriendelijk tegenhouden van 
aangroei. De advertentie stond in de hardcopy magazines 
Zeilen, Yachtfocus en Motorboot.  
 
Online werd de informatie over antifouling geplaatst op 
Zeilen.nl, Zeilen.be, Bootaanboot.nl en Yachtfocus.com. Op 
deze pagina’s waren naast de infographic ook de video’s 
over antifouling te zien. 
 
De Zeilen nieuwsbrief, waar de antifouling advertentie op 
de eerste plek stond werd ruim 5.500 keer geopend. Vanuit 
die nieuwsbrief werd er 277 doorgeklikt voor meer 
informatie. Via Facebook verschenen de berichten ruim 
15.000 keer op de tijdlijn van volgers van Zeilen. De video 
op Facebook werd 1.500 keer langer dan 10 seconden 
bekeken. Op zeilen.nl bekeken ruim 650 mensen de pagina 
over antifouling gemiddeld langer dan 3,5 minuut.  
Het artikel op bootaanboot.nl is 1.064 keer bekeken waarbij 
lezers gemiddeld bijna 9 minuten op de pagina bleven. Dat 
is uitzonderlijk lang voor deze website.  
 
Het is met deze tijd aannemelijk dat een groot deel van de 
bezoekers de antifouling video op de pagina bekeken heeft. 
De informatie over antifouling stond ook in de nieuwsbrief 
van Yachtfocus met 4.500 abonnees. 

http://bootaanboot.nl/
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Website en social media 
De webpagina over antifouling had in 2019 ruim 4.200 keer paginaweergaven, waarbij de pieken in 
bezoek vanuit de social media campagne in maart, november en december kwamen. 160 mensen 
bekeken de video over alternatieven op de site van Milieu Centraal. Mensen blijven langer dan 
gemiddeld bij milieucentraal.nl op de pagina van antifouling, namelijk ruim 4,5 minuten.  
 
De social media campagne was ook in 2019 succesvol. Specifiek getarget op bootliefhebbers 
leverde dit bijna 1 miljoen impressies en 112.000 views op. Ruim 67.000 personen bekeken de 
video langer dan 10 seconden. En bijna 2.500 mensen klikten door naar de pagina met meer 
informatie over alternatieven voor conventionele antifouling verven.  
 

 
 
 
Praktijktest 
Via een aparte opdracht liet HISWA een praktijktest door Endures uitvoeren om de werkzaamheid 
van alternatieven voor koperhoudende antifouling verf te onderzoeken. Tijdens één van de laatste 
checks van de praktijktest maakte een videomaker, in opdracht van Milieu Centraal, 
beeldmateriaal ten behoeve van communicatie over de praktijktest in 2020. Milieu Centraal was 
met een onderzoeker en communicatieadviseur aanwezig tijdens de presentatie van de voorlopige 
resultaten van de praktijktest. Daarna stelde Milieu Centraal een kort communicatieplan rondom 
de praktijktest op.   
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III Programmadirectie Duurzame Mobiliteit 
 

10 Duurzame mobiliteit 
 
Vervoer speelt een grote rol in ons dagelijks leven en staat voor gemiddeld 24% van de CO2-
uitstoot van een Nederlands huishouden. Consumenten kunnen een grote bijdrage leveren aan de 
verduurzaming van mobiliteit.  
 
In 2019 heeft Milieu Centraal met name aandacht besteed aan de thema’s ‘elektrische auto’ en 
‘fietsen naar je werk’. Op basis van een in 2019 zorgvuldig samengesteld brondocument is een 
uitgebreide webpagina ‘elektrische auto’ gepubliceerd en heeft Milieu Centraal een online 
keuzehulp ‘Wordt jouw volgende auto elektrisch?’ ontwikkeld.  
 
 

 
 
 
Keuzehulp ‘Wordt jouw volgende auto elektrisch?’ 
Deze online tool is in nauw overleg met betrokken ambtenaren van IenW en met externe 
stakeholders ontwikkeld. Met de keuzehulp kunnen consumenten met een interesse in elektrisch 
rijden zien welk accubereik bij hun rijgedrag past, wat de gemiddelde maandelijkse kosten van 
elektrisch rijden bij hun opgegeven jaarkilometrage zijn, én krijgen de invullers tips over laden en 
over de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. 
In oktober ging de keuzehulp live en de laatste 3 maanden van het jaar hebben 4.840 mensen de 
tool ingevuld. Dit ondanks de bescheiden promotie van de tool via Facebook en Instagram. 
 

Titel Impressies Likes Reacties Clicks Budget 

Keuzehulp op Facebook 51.140 394 424 1.598 400 

Keuzehulp op Instagram 16.231 1.332 15 nvt 150 

Totaal 67.371 1.726 439 1.598 550 

  

https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=elektrische_auto
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Doorkijkje 2020 
In 2020 is tweemaal een update gepland én onderzoekt Milieu Centraal een samenwerking met 
ANWB, die bijzonder gecharmeerd is van onze tool. Naar verwachting zal de (aankondiging van de) 
aankoopsubsidie elektrische auto begin 2020 veel nieuwe traffic generen naar de keuzehulp. 
 
Duurzaam op weg, Fiets fluitend naar je werk 
In het najaar heeft Milieu Centraal de campagne ‘Fiets fluitend naar je werk’ ontwikkeld. Dit is een 
verbijzondering van het activiteitvoorstel ‘Duurzaam op weg’ waarin de afbakening gemaakt is om 
de mensen die met de auto naar hun werk gaan te verleiden om voor de gewone fiets, e-bike of 
speed pedelec te kiezen. Voor die laatste twee kozen we ook als haakje de nieuwe 
leasefietsregeling die per 1 januari 2020 in ging. 
 

Voor ‘Fiets fluitend naar je werk’ is een groot aantal middelen gerealiseerd. Een drietal frisse 

video’s waarin een automobilist en een fietser/e-biker/speed pedeler worden geinterviewd over 

hun ervaring met de reis naar hun werk en waar op licht humoristische toon de voordelen van de 

fiets en de nadelen van de auto worden benoemd. Ervaringsverhalen van authentieke personen 

die in beeld en woord vertellen waarom ze fietsen naar hun werk, wat ze er fijn aan vinden en wat 

niet. En infographics die duidelijk maken wat je bespaart aan kosten, CO2 en tijd als je de auto of 

de fiets neemt.  

 

Alhoewel de campagne eigenlijk pas voorjaar 2020 helemaal 

online gaat, is deze in het kader van de goede voornemens én 

de effectuering van de leasefietsregeling begin januari al heel 

succesvol geweest. Fietsen blijkt op social media op veel 

positieve reacties te kunnen rekenen. De gedeelde content 

heeft veel zichtbaarheid en interactie opgeleverd, mede ook 

door het advertentiebudget dat we konden inzetten.  

 

 

Impressies Likes Reacties Views Budget 

0 0 0 0 0 

 

 

  

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/fiets-fluitend-naar-je-werk/
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11 Financieel overzicht 
 

Januari tot en met december 2019     

    Begroot Besteed 

Onderdeel Kaderprogramma 2019 

Projectkosten 
2019 

Uren + 

Uren Externe kosten 
externe kosten 

Totaal 
begroot 

  

          
Kerntaak 350.000       

Onderzoek (alle thema’s)   163.500 197.463,00 17.376,45 

Consumer insights   16.500 6.923,75  0 

Website en social   107.500 145.155,00 16.241,46 

Contentservice en mediaservice   40.500 59.557,50 2.000,00 

Programmabreed   22.000 35.693,75  0 

          
Duurzame Leefomgeving en Circulaire 
economie 

864.650       

Gedragsbeïnvloeding en social media 
DLCE 

  124.500 64.511,25 22.930,55 

Circulaire economie   510.300 301.246,25 217.612.32 

Love Your Clothes / Kleding   84.350 47.587,50 31.832,99 

Keurmerken   50.000 27.391,50 30.714,87 

Emissies microplastics   70.500 30.576,25 40.260,25 

Houtrook   25.000 10.058,75 17.768.50 

          
Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 264.200       

Gedragsbeïnvloeding en social media 
OenM  

  -     

Milieurisico’s   108.300 56.888,75             51.641,70 

Gezond in en om huis en tuin   155.900 85.095,00 45.431,81 

          
Duurzame mobiliteit  154.800       

Inzicht in impact: vraagbaak voor 
consumenten en media 

  66.000 95.136,25 862,13 

Keuzehulp elektrisch vervoer   32.000 25.885,00 10.185,18 

Duurzaam op weg en #netzosnel   56.800 22.488,75 35.590,01 

         

Totaal (€) 1.633.650   1.211.658,25 540.448,62 
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Toelichting op financieel overzicht 
De begrotingen van de thematische activiteiten zijn bij het schrijven van het Kaderprogramma 
Duurzaam Consumeren (in september 2018) indicatief opgesteld. Deze budgetten kunnen naar 
gelang ontwikkelingen, en in afstemming met de opdrachtgever, worden verschoven. In het 
bovenstaande overzicht zijn per project de begroting en de realisatie in 2019 weergegeven.  
 
Binnen sommige projecten is er bij de uitvoering van het Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 
geschoven tussen uren en externe kosten, binnen het beschikbare budget. Waar dit omvangrijker 
was is dit besproken met de betrokken beleidsmedewerker van het miniserie van IenW op dat 
thema. 
Evenals in de voorgaande jaren zijn er in 2019 veel meer uren besteed aan de onderdelen uit de 
kerntaak: de kennisbasis, de website, en mediaservice & social media. Milieu Centraal ziet een 
goede kennisbasis als belangrijke voorwaarde voor betrouwbare communicatie. Naast middelen 
uit het Kaderprogramma zet Milieu Centraal voor de kerntaak ook middelen in die afkomstig zijn 
uit betaalde samenwerkingsovereenkomsten. Samenwerkingspartners betalen een jaarlijkse 
bijdrage voor het gebruik van de kennisbasis en de endorsement die Milieu Centraal biedt. Een 
deel van deze opbrengsten draagt Milieu Centraal bij aan de kerntaak-activiteiten uit dit 
Kaderprogramma. Ook mét deze bijdrage is het budget van het totale programma overschreden.  
Milieu Centraal neemt deze kosten voor eigen rekening. 
Zoals gezegd zit de overschrijding met name op het Kerntaak Programma. Binnen het 
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren (het activiteiten programma) is een totaalbedrag van 
14.432 euro niet besteed aan externe kosten, verdeeld over diverse verdiepende, thematische 
activiteiten. Dit bedrag zal Milieu Centraal in mindering brengen op de toegekende beschikking 
(1.633.650 euro). Bij een verzoek tot vaststelling van de subsidie zal derhalve het bedrag van 
1.619.218 euro in acht worden genomen. 
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Bijlage 1: Overzicht van TV- en radio optredens 
 
De 141 landelijke RTV-items staan hieronder toegelicht. Je ziet dat sommige onderwerpen op 
verschillende uitzendtijdstippen herhaald werden of hetzelfde item zelfs op diverse zenders het 
nieuws haalde. 
Landelijk medium Datum Onderwerp Thema 

Televisie 

RTL Nieuws (RTL4) 25-12-2019 
Met de kerst is het altijd lastig om iets origineel op tafel te 
zetten Voeding 

RTL Nieuws (RTL4) 25-12-2019 
Met de kerst is het altijd lastig om iets origineel op tafel te 
zetten Voeding 

NOS Journaal (NPO 1) 7-12-2019 
Zaterdag na Sinterklaas worden de meeste kerstbomen 
verkocht Tuin 

NOS Journaal (NPO 1) 7-12-2019 
Zaterdag na Sinterklaas worden de meeste kerstbomen 
verkocht Tuin 

RTL Nieuws (RTL4) 6-12-2019 Nederlanders kopen dit jaar meer grotere kerstbomen Tuin 

Green Make-Over (SBS6) 16-11-2019 Hoe krijg ik mijn huis energiezuinig? Energiebesparing 

Kijkers aan Z (RTL Z) 15-11-2019 
Er is steeds meer interesse in het energiezuinig maken 
van woningen Duurzame Energie 

RTL Nieuws (RTL4) 12-11-2019 
Alle snelwegen in Nederland gaan overdag terug naar een 
maximumsnelheid van honderd kilometer per uur Mobiliteit 

RTL Z Nieuws 12-11-2019 
Het verlagen van de maximumsnelheid, hoeveel scheelt 
dat nou? Mobiliteit 

RTL Z Nieuws 12-11-2019 
Het verlagen van de maximumsnelheid, hoeveel scheelt 
dat nou? Mobiliteit 

Radar (NPO1) 11-11-2019 De rat rukt op, overal in het land Ongedierte 

Koffietijd/ 5UurLive (RTL 4) 8-11-2019 Investeer in je eigen huis Energiebesparing 

EditieNL (RTL4) 8-11-2019 Kiezen met je kauwgum  

Kijkers aan Z (RTL Z) 1-11-2019 Vastgoed als alternatief voor sparen Duurzame Energie 

Kassa (NPO1) 19-10-2019 Hoe groen is groene stroom eigenlijk? Duurzame Energie 

EditieNL (RTL4) 7-10-2019 
Veilig en duurzaam fietsen? Denk eens aan de 
ouderwetse dynamo Afval 

Kassa (NPO1) 28-9-2019 'Love Your Clothes' Kleding 

Jinek (NPO 1) 23-9-2019 
Terug naar 120 km/u is niet de grote winstpakker op het 
stikstofprobleem Mobiliteit 

Nieuwsuur (NPO 2) 21-9-2019 
Maximumsnelheid moet omlaag vanwege 
stikstofprobleem Mobiliteit 

RTL 4 8-9-2019 Maximumsnelheid gaat weer omlaag Mobiliteit 

RTL Nieuws (RTL4) 2-9-2019 Maximumsnelheid snelwegen omlaag Mobiliteit 

EditieNL (RTL4) 15-8-2019 Stop straatvervuiling door statiegeld op sigarettenfilter Afval Verpakkingen 

EditieNL (RTL4) 23-7-2019 Cappuccino-schaamte Voeding 

NOS Journaal (NPO 1) 27-6-2019 We produceren nog steeds evenveel afval Afval 

NOS Journaal (NPO 1) 27-6-2019 We produceren nog steeds evenveel afval Afval 

NOS Journaal (NPO 2) 27-6-2019 We produceren nog steeds evenveel afval Afval 

NOS Journaal (NPO 1) 27-6-2019 We produceren nog steeds evenveel afval Afval 

NOS Journaal (NPO 1) 27-6-2019 We produceren nog steeds evenveel afval Afval 

NOS Journaal (NPO 1) 27-6-2019 We produceren nog steeds evenveel afval Afval 

Kijker aan Z (RTL7) 14-6-2019 De verduurzaming van ons huis gaat in stappen 
Energiebesparing 
Duurzame Energie 
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MAX Vakantieman (NPO 1) 27-5-2019 Nederlanders gaan meer met vliegtuig op vakantie Vakantieverkeer 

NOS Journaal (NPO 1) 24-5-2019 Bier uit blik is voor daklozen Verpakkingen, Afval 

NOS Journaal (NPO 1) 24-5-2019 Bier uit blik is voor daklozen Verpakkingen, Afval 

RTL Z Nieuws 6-5-2019 
Albert Heijn wil in 2025 kwart minder 
verpakkingsmaterialen gebruiken Verpakkingen 

RTL Z Nieuws 6-5-2019 
Albert Heijn wil in 2025 kwart minder 
verpakkingsmaterialen gebruiken Verpakkingen 

EditieNL (RTL4) 28-3-2019 Amira weigert vliegtuig in te stappen voor schoolreis Vakantieverkeer 

Kassa (NPO1) 23-3-2019 Is Nederland klaar voor de elektrische auto? Mobiliteit 

NOS Journaal (NPO 1) 14-3-2019 
Het bedrijfsleven moet meer bijdragen aan het 
verminderen van de CO2-uitstoot Energiebesparing 

NOS Journaal (NPO 1) 14-3-2019 
Het bedrijfsleven moet meer bijdragen aan het 
verminderen van de CO2-uitstoot Energiebesparing 

RTL Z Nieuws 1-3-2019 De verduurzaming van ons huis gaat in stappen 
Duurzame Energie 
Energiebesparing 

RTL Z Nieuws 1-3-2019 De verduurzaming van ons huis gaat in stappen 1/2 
Duurzame Energie 
Energiebesparing 

Meldpunt (NPO2) 22-2-2019 Er is grote verwarring rond het scheiden van plastic afval Afval 

EditieNL (RTL4) 18-2-2019 Bubbels voor een prikkie? (zelf bruiswater maken) Afval 

Kanniewaarzijn (NPO 1) 12-2-2019 Let op actieradius bij aankoop van elektrische scooter Mobiliteit 

Meldpunt (NPO2) 25-1-2019 
Is het eco-progamma van de wasmachine echt beter voor 
het milieu? Energiebesparing 

 

Radio 

De Wild in de Middag (NPO 
Radio 2) 13-12-2019 

Linda Nijenhuis van Milieucentraal legt uit of je beter een 
neppe of een echte boom in huis kan halen Tuin Mobiliteit 

NPO Radio 5 (Open Huis) 2-12-2019 Met tweedehands spullen belast je het milieu niet Afval 

BNR (BNR Spitsuur) 12-11-2019 
Van 130 naar 100 rijden scheelt ons 25% minder aan 
brandstofkosten Mobiliteit 

NPO 2 (Radar) 12-11-2019 De rat rukt op, overal in het land Ongedierte 

NPO Radio 5 (Open Huis) 4-11-2019 Duurzaam in het verkeer (1/2) Mobiliteit 

NPO Radio 5 (Open Huis) 4-11-2019 Duurzaam in het verkeer (2/2) Mobiliteit 

NPO Radio 5 (Open Huis) 4-11-2019 
Hoe kun je slim en milieubewust met de drukte op de weg 
omgaan? Mobiliteit 

BNR (De Ochtendspits) 17-10-2019 Samen thuiswerken met BNR Mobiliteit 

NPO Radio 5 (Open Huis) 7-10-2019 Beter milieu begint in jouw kledingkast Kleding 

NPO Radio 4 (NOS Journaal) 25-9-2019 Augustus was een topmaand voor zonnepanelen Duurzame Energie 

NPO Radio 5 (NOS Journaal) 25-9-2019 Augustus was een topmaand voor zonnepanelen Duurzame Energie 

BNR (Nieuws Update) 25-9-2019 
Zonnepanelen hebben afgelopen zomer ongeveer 10% 
meer opgebracht dan in andere jaren Duurzame Energie 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 25-9-2019 Augustus was een topmaand voor zonnepanelen Duurzame Energie 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 25-9-2019 Augustus was een topmaand voor zonnepanelen Duurzame Energie 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 25-9-2019 
Afgelopen zomer hebben zonnepanelen meer opgebracht 
door het mooie weer Duurzame Energie 

NPO Radio 2 (NOS Journaal) 25-9-2019 Zonnepanelen brachten afgelopen zomer 10% meer op Duurzame Energie 

BNR (BNR Spitsuur) 23-9-2019 Van A naar B met blauwe diesel Mobiliteit 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 20-9-2019 Laat je afgedankte mobieltje recyclen Afval 

NPO Radio 5 (Open Huis) 9-9-2019 
Vanaf deze maand kan men isolatiesubsidie voor het huis 
krijgen Energiebesparing 

NPO Radio 1 (Nieuws en Co) 9-9-2019 Vandaag landelijk protest tegen 5G - 
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BNR (BNR Spitsuur) 9-9-2019 Je spaargeld hoef niet in je sok Energiebesparing 

NPO Radio 1 (Met het Oog 
Op Morgen) 15-8-2019 Groene daken met beplanting op de bushokjes in Utrecht Tuin Klimaat 

BNR (Podcasts) 13-8-2019 Bioplastic hoort bij restafval Afval 

NPO Radio 1 (Spraakmakers) 2-8-2019 
Zijn we bereid om ons eetpatroon aan te passen aan het 
seizoen? Voeding 

BNR (De Ochtendspits) 1-8-2019 Te veel hitte niet goed voor rendement zonnepanelen Duurzame Energie 

NPO Radio 4 (NOS Journaal) 1-8-2019 
De warme en zonnige zomer legt bezitters van 
zonnepanelen geen windeieren 

Duurzame Energie 

BNR (Nieuws Update) 1-8-2019 
Rendement uit zonnepanelen wordt in de zomer elk jaar 
iets hoger doordat de zon meer schijnt 

Duurzame Energie 

BNR (Nieuws Update) 1-8-2019 Rendement zonnepanelen hoger door meer zon Duurzame Energie 

BNR (Nieuws Update) 1-8-2019 Rendement zonnepanelen hoger door meer zon Duurzame Energie 

BNR (De Ochtendspits) 1-8-2019 
Het rendement uit zonnepanelen wordt in de zomer elk 
jaar iets hoger 

Duurzame Energie 

BNR (Podcasts) 29-7-2019 Waarom zijn onze rozen zo spotgoedkoop? Keurmerken 

NPO Radio 5 (Open Huis) 23-7-2019 Zuivel heeft een hele hoge klimaatimpact voor het milieu Voeding 

NPO Radio 2 (Gijs 2.0) 23-7-2019 Koffie verkeerd is vier keer vervuilender dan zwarte koffie Voeding 

NPO 3FM (Sanders 
Vriendenteam) 23-7-2019 Beter geen speciaal bier als je een drankje gaat doen Afval Mobiliteit 

FunX (NOS op 3) 23-7-2019 Beter geen speciaal bier als je een drankje gaat doen Afval Mobiliteit 

Sublime FM 23-7-2019 Wat je drinkt kan een stevige dreun geven aan het milieu Voeding 

NPO 3FM (Sanders 
Vriendenteam) 23-7-2019 

Wil je een beetje lief zijn voor het milieu, laat dan je 
cappuccino en speciaalbiertje maar staan Voeding 

NPO Radio 4 (De Ochtend 
Van 4) 23-7-2019 

Van alle drankjes die we drinken heeft koffie verkeerd de 
grootste impact op het milieu Voeding 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 23-7-2019 Kritiek van Jan Publiek Voeding 

BNR (De Ochtendspits) 23-7-2019 Drankjes en het milieu gaan niet altijd geweldig samen Voeding 

Radio 10 23-7-2019 
Wist jij dat wat je drinkt nogal een verschil kan maken 
voor het klimaat? Voeding 

Radio 538 (Ochtendshow) 23-7-2019 
Beter een pilsje uit een statiegeldflesje dan een koffie 
verkeerd Voeding 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 23-7-2019 Welk drinken is het beste voor het milieu? Voeding 

NPO Radio 1 (EenVandaag) 27-6-2019 
Het is niet waar, dat al het gescheiden afval op één berg 
belandt Afval 

NPO 3FM (NOS Journaal) 27-6-2019 Het lukt maar niet om minder weg te gooien Afval 

FunX (NOS op 3) 27-6-2019 Totale hoeveelheid afval neemt niet af Afval 

Sky Radio 27-6-2019 Vorig jaar 500 kilo afval per inwoner opgehaald Afval 

Radio 10 (ANP Nieuws) 27-6-2019 Vorig jaar 500 kilo afval per inwoner opgehaald Afval 

Radio 538 (ANP Nieuws) 27-6-2019 Vorig jaar 500 kilo afval per inwoner opgehaald Afval 

Qmusic (ANP Nieuws) 27-6-2019 Vorig jaar 500 kilo afval per inwoner opgehaald Afval 

NPO 3FM (NOS Journaal) 27-6-2019 Afval scheiden kan beter Afval 

NPO 3FM (NOS Journaal) 27-6-2019 Hoeveelheid afval al jaren gelijk Afval 

FunX (NOS op 3) 27-6-2019 Moeite met het scheiden van afval Afval 

NPO Radio 2 (NOS Journaal) 27-6-2019 Het lukt maar niet om minder weg te gooien Afval 

FunX (NOS op 3) 27-6-2019 
Hoeveelheid afval blijft gelijk, maar we scheiden het wel 
vaker Afval 

NPO 3FM (NOS Journaal) 27-6-2019 
Hoeveelheid afval blijft gelijk, maar we scheiden het wel 
vaker Afval 

NPO Radio 2 (NOS Journaal) 27-6-2019 'We scheiden meer afval' Afval 
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NPO Radio 4 (NOS Journaal) 27-6-2019 Vorig jaar meer dan 8 miljard kilo afval verzameld Afval 

NPO Radio 2 (NOS Journaal) 27-6-2019 'We scheiden nog niet genoeg afval' Afval 

NPO Radio 5 (Je Dag Is Goed) 27-6-2019 Totale hoeveelheid afval neemt niet af Afval 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 27-6-2019 Milieu Centraal: Afval scheiden kan beter Afval 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 27-6-2019 Afval huishoudens neemt niet af Afval 

NPO Radio 5 (Open Huis) 11-6-2019 Hoe ga je milieuvriendelijk op reis? Vakantieverkeer 

NPO Radio 1 
(Nieuwsweekend) 8-6-2019 We scheiden ons afval niet goed Afval 

Dit is Domien (3FM) 24-5-2019 
Statiegeld flessen vier keer minder belasten voor het 
milieu dan blikjes Afval Mobiliteit 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 24-5-2019 
Steeds meer brouwers kiezen ervoor om bier in blik te 
verkopen Verpakkingen 

NPO Radio 5 (Open Huis) 21-5-2019 Isolatie is slimme investering in je woning Energiebesparing 

NPO Radio 5 (Open Huis) 10-5-2019 
Milieu Centraal heeft uitgezocht welke bloemen nou 
eigenlijk het beste zijn voor je moeder en voor het milieu Tuin 

NPO Radio 2 9-5-2019 Bloemen kiezen zonder het milieu te veel te belasten Tuin 

NPO Radio 2 (Jan-Willem 
Start Op) 9-5-2019 

Milieu Centraal zegt dat grote rozen niet goed zijn voor 
het milieu Tuin 

NPO Radio 5 (Wekker 
Wakker) 9-5-2019 Milieu Centraal heeft een bloemenkalender samengesteld Tuin 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 9-5-2019 Welke bloemen zijn het meest duurzaam? Tuin 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 9-5-2019 Milieu Centraal komt met een bloemenkalender Tuin 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 9-5-2019 Milieu Centraal heeft een bloemenkalender samengesteld Tuin 

NPO Radio 5 (Open Huis) 30-4-2019 De Top 10 Keurmerken waar je het best op kunt letten Keurmerken 

NPO Radio 5 (Open Huis) 30-4-2019 Milieu Centraal voor advies over duurzaamheid - 

NPO Radio 5 (Open Huis) 9-4-2019 Milieu Centraal met tips voor natuurlijk tuinieren Tuin 

NPO Radio 1 (EenVandaag) 1-4-2019 
Haring en zalm scoren beter dan vleesvervangers als het 
gaat om CO2-uitstoot Voeding 

Radar Radio (NPO Radio 1) 30-3-2019 Helpt je vliegreis compenseren echt voor het milieu? Vakantieverkeer 

Radar Radio (NPO Radio 1) 23-3-2019 
Het spaargeld op je spaarrekening levert aan rente 
helemaal niks meer op Energiebesparing 

NPO Radio 5 (Open Huis) 19-3-2019 Schoonmaakmiddelen slecht voor het milieu Schoonmaak 

Radio 10 (Goeiemorgen Lex) 15-3-2019 
Vandaag is het Internationale Dag van het 
Consumentenrecht Diversen 

NPO Radio 5 (Open Huis) 7-3-2019 Het gevecht tegen voedselverspilling Voeding 

BNR (Ask me Anything) 6-3-2019 
Is verwijderen van asbest minder schadelijk dan gedacht? 
(3/4) Asbest 

Radar Radio (NPO Radio 1) 25-2-2019 MilieuCentraal geeft tips over warmtepompen Duurzame Energie 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 15-2-2019 
Supermarkten willen het aantal verpakkingen 
verminderen Verpakkingen 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 15-2-2019 
Supermarkten willen plastic verpakkingen met 20% 
terugbrengen Verpakkingen 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 15-2-2019 Aantal verpakkingen moet in 2025 met 20% zijn gedaald Verpakkingen 

NPO Radio 1 (NOS Journaal) 15-2-2019 
Supermarkten wil het aantal verpakkingen in 2025 
hebben verminderd Verpakkingen 

Groot Nieuws Radio (De 
Nieuwe Morgen) 12-2-2019 Een dagje groen Diversen 

Sublime FM 12-2-2019 
Milieu Centraal komt met 16 challenges voor een betere 
klimaat Diversen 

NPO 3FM 12-2-2019 Campagne tegen het klimaatprobleem Diversen 
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Sublime FM 12-2-2019 
Milieu Centraal komt met 16 challenges voor een betere 
klimaat Diversen 

BNR (De Ochtendspits) 12-2-2019 Milieu Centraal start campagne om duurzaam te leven Diversen 

NPO Radio 1 (EenVandaag) 5-2-2019 
Enorme stijging van lachgasgebruik is een ramp voor het 
klimaat Diversen 

NPO Radio 1 (Fris!) 13-1-2019 Week van de circulaire economie volgende week van start Afval 
NB Wanneer er meerdere regels van hetzelfde onderwerp en/of medium staan betekent dit dat Milieu Centraal optrad op 
verschillende uitzendtijdstippen.  

 


