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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt de jaarrapportage van de uitvoering van het Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 
2020. 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, 
sluit dit programma ook 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); 
- Klimaatakkoord (waarin speerpunten om vervoer in Nederland te verduurzamen); 
- 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 2020. 
 
Focus in 2020 
Voor de directie DLCE lag de focus in 2020 op een aantal subthema’s binnen circulaire economie. 
Mensen stimuleren om langer met spullen te doen of minder spullen te bezitten, In de Week 
zonder Afval kwamen de verschillende circulaire oplossingen samen. 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. Het uitspoelen van microplastics door het wassen van kleding kreeg in 
het najaar aandacht binnen het kennisnetwerk van Milieu Centraal. 
Milieu Centraal helpt mensen om hun afval meer en beter gescheiden in te leveren, met behulp 
van de Afvalscheidingswijzer. In 2020 kreeg de Afvalscheidingswijzer bijna 1 miljoen sessies. 
 
Voor de directie OenM lag in 2020 de focus op de thema’s asbest (daken, en in mindere mate 
andere toepassingen), en biociden & gewasbeschermingsmiddelen. In het najaar is gezamenlijk 
met IenW, VWS en RIVM nagedacht over desinfectantia en het al dan niet informeren van mensen 
over het gebruik hiervan. 
 
Binnen Duurzame Mobiliteit kreeg het onderwerp elektrisch vervoer de nodige aandacht. 
 
Consumentenexpertise 
Binnen al deze activiteiten raken inzichten in wat mensen bezig houdt op bepaalde thema’s meer-
en-meer geïntegreerd. Door te weten wat de consument beweegt, welke doelgroep aanslaat op 
welk thema, en welke belemmeringen en drijfveren mensen hebben om duurzaam gedrag al dan 
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niet te gaan vertonen, kan de communicatie effectiever worden ingezet. Gedrag speelt een steeds 
grotere rol, ook in de activiteiten van Milieu Centraal. 
 
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 4,4 miljoen paginabezoeken. Pagina’s met tips en adviezen om 
plaagdieren te bestrijden krijgen het meeste bezoek. Op de voet gevolgd door de webpagina’s 
over afval scheiden. 
 
Vraagbaak 
Naast gids voor consumenten is Milieu Centraal ook vraagbaak voor journalisten. Zij weten Milieu 
Centraal goed en vrijwel dagelijks te vinden om feiten te checken of een duiding te geven. Door 
Corona was er in de maanden maart en april aanzienlijk minder media aandacht voor 
duurzaamheid.  In totaal bereikte Milieu Centraal met ruim 3900 publicaties in online en offline 
media ruim 11,3 miljoen euro aan advertentiewaarde. Op radio en televisie was Milieu Centraal in 
2020 105 keer te zien of te horen. Binnen duurzaam consumeren gingen de meeste items over 
afval, mobiliteit, klimaat en de tuin. 
 
Omgeving van de consument 
Consumenten hebben bij het kopen van producten vaak te maken met professionals en hun 
omgeving, zoals retailpartners en hun winkelpersoneel. Door deze omgeving van de consument te 
helpen verduurzamen, kunnen mensen makkelijker een volgende duurzame stap zetten. 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 bijvoorbeeld als contentpartner voor retailers. 
 
Samenwerking IenW 
IenW is voor Milieu Centraal het belangrijkste ministerie en opdrachtgever op de thema’s binnen 
het spectrum van duurzaam consumeren en circulaire economie. IenW ziet Milieu Centraal als een 
belangrijke partner voor inhoudelijke milieu-informatie, consumentenbewustwording, 
communicatie met consumenten en kennis over wat de consument bezig houdt met betrekking 
tot duurzaam consumeren en circulaire economie. 
 

Hierboven staan een aantal highlights van de activiteiten die Milieu Centraal uitvoerde binnen het 
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 2020. 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.  
 

2.1.1 Overzicht Kennisbasis 2020 
 
De kennisbasis wordt geactualiseerd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) publicaties en 
ontwikkelingen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in een veld beoordeelt Milieu Centraal of een 
grondige herziening van het onderwerp nodig is. Hieronder een overzicht van de brondocumenten 
die in 2020 zijn geactualiseerd, herzien of geheel nieuw zijn gemaakt, of waar in 2020 een start 
mee is gemaakt. 
 

Onderwerp Nieuw Herzien Geactualiseerd 

De Tuin   x 

Groente- fruit- en tuinafval   x  

Klussen en Verbouwen  x  

Kleding  x  

Verpakkingsvergelijkingen  x  

Huishoudelijk afval   x 

Boodschappentas   x 

Bouw- en sloopafval x   

(wegwerp) Servies x   

Mobiele telefoon   x 

Reclamedrukwerk  x x 

Verpakkingsmaterialen   x 

Zwerfafval    x 

Schoonmaakmiddelen    x 

Plastic in Zee  x  

Antifouling   x 

Keurmerken  x x 

Groente en fruit kiezen  x  

Landbouw  x  

Plagen in huis   x 

Plagen in de tuin   x 

Klimaatadaptatie  Uitbreiding  

Papier   x 
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Notitie PFAS   x 

Asbest  x  

Afvalfracties x   

Klein Chemisch Afval   x 

Bloemen   x 

Drinkwater   x 

Milieuproblemen x   

Online winkelen   x 

 
 
Van de nieuwe en herziene onderwerpen in de tabel hierboven volgt hieronder een korte 
toelichting en de belangrijkste conclusie(s). 
 
Herziening brondocument Klussen en Verbouwen 
Het brondocument klussen en verbouwen is in 2020 volledig herzien en uitgebreid. De focus in 
deze nieuwe versie ligt op milieuvriendelijke materiaalkeuze en circulair verbouwen. Dit betreft 
zowel klussen die door doe-het-zelvers worden aangepakt, als klussen die worden uitbesteed. De 
informatie over een aantal klussen wordt met deze focus herzien (zoals een vloer leggen, een 
binnenwand plaatsen, kozijnen en deuren vervangen, verven, lijmen, kitten, gebruik van hout), en 
het brondocument wordt aangevuld met adviezen ten aanzien van een aantal nieuwe klussen 
(bijvoorbeeld stucen, behangen, een aanbouw of opbouw realiseren). Tevens is er voor het 
onderwerp Klussen en Verbouwen een R-ladder opgesteld.  
 
Herziening brondocument kleding 
Belangrijkste conclusies: 
- De textielketen is aan het veranderen van een lineaire naar een circulaire keten: onze adviezen 

worden hier meer op aangepast (R-ladder: beperk aankopen, koop 2e hands, koop kleding van 
duurzame materialen, ga zorgvuldig om met je kleding om levensduur te verlengen, geef 
afgedankte kleding tweede leven (doorgeven/-verkopen, gescheiden afdanken) 

- (textiel-tot-textiel)recycling is een opkomende ontwikkeling (maar betreft momenteel slechts 
<1% van de totale kledingvezels) 

- Het is lastig om milieukeuze te maken op basis van de informatie in je kledinglabel op 
materiaalsamenstelling -> uitleg waarom dit lastig is en info over milieuaspecten die we wel 
kunnen geven 

 
Herziening brondocument Verpakkingsvergelijkingen 
Het brondocument Verpakkingsvergelijkingen is herzien, en 24 september besproken in de 
wetenschappelijke adviesraad. Consumenten hebben bij een aantal producten de keuze tussen 
verschillende verpakkingsmaterialen. En welke is dan het milieuvriendelijkst? Denk aan bier in 
glazen statiegeldflesjes, wegwerp glazen flesjes en blikjes. Het hervullen van verpakkingen staat in 
het kader van circulaire economie sterk in de belangstelling. Zuivel en wijn kunnen bijvoorbeeld 
prima in hervulbare glazen flessen verpakt worden. Milieu Centraal heeft TNO dit aspect voor een 
aantal verpakkingsvergelijkingen door laten rekenen. 
 
Nieuw: (Wegwerp)servies 
Milieu Centraal heeft CE Delft laten doorrekenen onder welke voorwaarden (wel of niet afwassen 
onder de warm stromende kraan, aantal keer hergebruik) een afwasbare variant van de 
koffiebeker, bord en rietje beter is voor het milieu dan een wegwerpvariant. En welke 
wegwerpvarianten de minste milieudruk hebben. Deze informatie kan gebruikt worden bij de 
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invulling van de Single Use Plastics Richtlijn. Ook is doorgerekend welke wegwerpvariant van 
bestek en picknickbekertjes de minste milieu impact heeft.  
 
Herziening: Plastic in zee 
Het onderwerp ‘plastic in zee’ is omgeschreven naar ‘microplasticsvervuiling’: dit betreft naast de 
zee ook vervuiling van zoetwater, bodem en lucht. In 2020 is hier een notitie over microvezel 
afgifte door het wassen van kleding en specifiek fleece aan toegevoegd, deze laatste is eerst langs 
de Wetenschappelijke Raad van Advies gegaan. Tevens hebben we een verkenning gedaan naar 
microplastics-emissie door verf en hoe consumenten deze zo veel mogelijk kunnen voorkomen. 
 
Herziening: Keurmerken 
Grote controleronde of de gegevens in de Keurmerkenwijzer overeenkomen met die in de 
kennisdatabase. Er zijn inconsistenties gedetecteerd, die de betreffende onderzoekers op hun 
onderwerp corrigeren.  
De teksten in de Keurmerkenwijzer zijn herzien en verduidelijkt waar nodig, bijvoorbeeld met 
meer onderscheid tussen keurmerken voor voedings- en andere keurmerken.  
Binnen de onderwerpen Bloemen en tuin, Schoonmaakmiddelen, Elektronica & Apparaten en 
Energie en huis zijn reeds opgenomen keurmerken opnieuw beoordeeld, keurmerken die na 
controle niet meer beschikbaar bleken, verwijderd en nieuwe keurmerken beoordeeld en 
toegevoegd aan de keurmerkenwijzer.  
 
Herziening: Groente en fruit kiezen 
In april 2020 is de Groente- en Fruitkalender offline gehaald, omdat de onderliggende data aan 
herziening toe zijn. Omdat hierna bleek dat veel partijen (onder andere Voedingscentrum, 
inkopers voor bijvoorbeeld overheid (naar aanleiding van MVI-beleid)) de GF-kalender gebruikten 
en nu geen goede bron meer hebben voor duurzaamheidsinformatie over groente en fruit, is een 
verkenning gestart voor een doorstart van de GF-kalender. Er wordt met verschillende partijen 
gesproken over een gezamenlijke aanpak en dito financiering, mogelijk met een aangepaste 
methodiek.  
In plaats van de GF-kalender, is een pagina met consumentenadvies over duurzame keuzes voor 
groenten en fruit aangemaakt. In afwachting van de conclusie van de verkenning voor een 
doorstart, wordt het brondocument Groente- en Fruitkalender nog niet ingekort.   
 
Herziening brondocument Landbouw 
Er is een start gemaakt om de twee brondocumenten over Nederlandse landbouw (plantaardige 
en dierlijke voeding) te herzien. Het doel is de documenten samen te voegen en meer te focussen 
op typen landbouw (bijvoorbeeld traditioneel, biologisch en kringloop) en de milieu-impact 
daarvan. Geen kwantitatieve analyse van milieu-impact, maar duiding van de verschillen tussen de 
landbouwsystemen. Het doel is zoveel mogelijk consumentenadvies op te stellen, hoewel in de 
winkel de teeltwijze vaak niet te achterhalen is. Uitleg over de principes van verschillende 
landbouwsystemen kan de consument dan toch informeren over welke aspecten van teeltwijzen 
de milieu-impact beïnvloeden.  
 
Herziening brondocument asbest 
Het brondocument asbest is in 2020 herzien. De belangrijkste herziening betreft de 
herstructurering van de documentatie, het toevoeging van een tijdslijn over wet- en regelgeving 
t.a.v. asbest en het feit dat het asbestdakenverbod geen doorgang vond. Omdat hier geen 
inhoudelijk andere adviezen uit zijn gekomen, werd het document niet opnieuw aan de 
wetenschappelijke raad van advies voorgelegd. 
 

https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/groente-en-fruit/
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/groente-en-fruit/
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Uitbreiding Brondocument Klimaatadaptatie 
Het onderwerp klimaatadaptatie is volop in beweging. In 2020 is het brondocument uitgebreid 
met stappenplannen voor enkele klimaatadaptieve maatregelen: tegels vervangen door groen, 
regenpijp afkoppelen, regenton installeren en infiltratiekratten installeren 
 
Herziening brondocument Reclamedrukwerk 
Eind 2020 is een begin gemaakt met de herziening van het brondocument Reclamedrukwerk. Sinds 
de vorige versie (uit 2010), was er een aantal ontwikkelingen, zoals het verdwijnen van de 
Telefoongids, en de invoering van de Ja-sticker. Het brondocument was hier, en op de jaarlijkse 
hoeveelheid reclamedrukwerk en aantal huishoudens dat een brievenbussticker plakt, wel op 
geactualiseerd, maar een opfrisbeurt was nodig.  
 
Nieuw: Afvalfracties 
In onze Afvalscheidingswijzer staan meer dan 2.000 afvalfracties en hun afdankadvies. De 
onderbouwing van deze adviezen stond verspreid over de verschillende afval- en 
verpakkingsbrondocumenten, en fracties die daar geen plek konden vinden, stonden in een 
verzameldocument. In het nieuwe brondocument Afvalfracties zijn de adviezen op één plek bij 
elkaar gezet (of is een verwijzing opgenomen waar ze te vinden), en de adviezen zijn nagelopen en 
zo nodig geactualiseerd.  
 
Nieuw: Milieuproblemen 
In het najaar van 2020 is gestart met een nieuwe opzet voor het brondocument over 
milieuproblemen. Doel is om duiding te geven aan verschillende milieuproblemen, zoals verzuring, 
vermesting, landgebruik, etc. Klimaatverandering en microplasticvervuiling vallen buiten de scope 
van dit document, omdat beide onderwerpen in een eigen brondocument beschreven staan. In 
2021 zal het brondocument Milieuproblemen worden afgerond.  
 

2.1.2 Samenwerking met kennisinstituten 
 
Steeds zoekt Milieu Centraal actief naar samenwerking met relevante kennisinstituten. 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, Rijkswaterstaat, 
Vereniging Afvalbedrijven, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, GroentenFruit Huis 
(belangenvereniging bedrijven in de afzet van groenten en fruit), Nederlandse Cosmetica 
Vereniging, CROW, KiM, Hogeschool van Breda, Varen doe je samen, HISWA, Holland 
Bioplastics, Recycling Netwerk, Schuttelaar & Partners, RIVM, Planbureau voor de 
Leefomgeving, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), CE Delft, 
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Stichting Milieukeur, Waarzitwatin.nl, Wageningen 
University, Voedingscentrum, TNO, ANWB, Modint, LTO Glaskracht, branchevereniging 
Koffie & Thee Nederland, SGS Search Consultancy, DSM, het Ctgb, Tuinbranche Nederland, 
Vereniging Groei & Bloei, Stichting RIONED, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 
(STOWA), Vewin, Ons Water. 
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2.2 Kennis over gedrag toepassen in communicatie 
Dé taak van Milieu Centraal is het geven van betrouwbare informatie waarmee consumenten 
duurzame keuzes kunnen maken. Dit doen wij zo strategisch mogelijk, waarbij we rijkelijk gebruik 
maken van inzichten uit gedragswetenschappelijk onderzoek en consumentenonderzoek. 
Inzichten uit deze onderzoeken worden verzameld in ‘Consumer Insights’ of uitgebreidere 
Gedragsanalyses rond een bepaald onderwerp of activiteit. Milieu Centraal verbindt deze inzichten 
altijd met haar activiteiten: de website, de sociale media en specifieke campagnes. Dagelijks past 
Milieu Centraal inzichten vanuit de gedragspsychologie toe, om ervoor te zorgen dat de informatie 
en tips ook sneller leiden tot concrete gedragsverandering. 
 
In 2020 heeft Milieu Centraal haar informatie over motivatoren en drijfveren van consumenten op 
haar hele protfolio opnieuw en beter gestructureerd. Eerst is er een duidelijkere knip gemaakt 
tussen een Consumer Insight en een Gedragsanalyse. De Consumer Insight is een samenvatting 
van wat mensen in vragenlijsten of interviews (consumentenonderzoek) zeggen dat hen beweegt 
tot consumeren, en een vertaling daarvan naar het specifieke communicatieproject. Het is dus een 
kort document waarbij toepassen van (sociaal)psychologische theorie en vakliteratuur expliciet 
géén onderdeel uitmaakt. Een Gedragsanalyse brengt op een doelgedraging of een set van 
doelgedragingen de ‘wat’ (status quo van hoe vaak het huidige gedrag en het doelgedrag wordt 
uitgevoerd) de ‘wie’ (doelgroepenanalyse) en het ‘waarom’ (alle gedragsdeterminanten) in beeld. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het eigen milieutechnische brondocument en van bestaand 
en extern consumentenonderzoek, maar ook van relevante (sociaal) psychologische theorie en 
vakliteratuur. Eventuele gedrags(proxy)resultaten van veldexperimenten en 
communicatiecampagnes neemt Milieu Centraal ook mee. Externe factoren zoals technische, 
economische en institutionele omstandigheden worden normaliter ook in een gedragsanalyse 
meegenomen. Waar mogelijk wordt het milieu-effect van de gedragsverandering ingeschat. Een 
gedragsanalyse dient ter input van een grote (thema)campagne, of ter input van nieuwe projecten 
in het kaderprogramma. Hierna is alle beschikbare informatie rondom Consumer Insights en 
Gedragsanalyses (rapportages, gebruikte bronnen, nog te verwerken consumentenonderzoeken) 
uit de projecten gehaald en op een hoger doorsnijdend niveau opgeslagen zodat de informatie 
makkelijker toegankelijker is. 
 
In paragraaf 3.1.1 staat beschreven welke gedragsactiviteiten Milieu Centraal in 2020 uitvoerde 
die behoren bij de thema’s van de directie DLCE. In paragraaf 3.7.1 staan de gedragsactiviteiten 
beschreven die Milieu Centraal uitvoerde behorende bij de thema’s van de directie OenM. 
 
 

2.3 Website milieucentraal.nl 
 
Nieuwe website in 2020 
In 2020 heeft Milieu Centraal haar drukbezochte website vernieuwd. De nieuwe look & feel zit om 
de vertrouwde betrouwbare content waar Milieu Centraal om bekend staat. De achterkant is 
vernieuwd en er zijn functies bijgekomen om informatie duidelijker te presenteren aan 
webbezoekers. Bijvoorbeeld snelle navigatie op pagina’s, extra uitleg via zogenaamde plus-jes, een 
slimmere zoekmachine en vraag-antwoordopties. De nieuwe site telt 360 adviespagina’s en 40 
overzichtspagina’s. Daarnaast is er plek voor nieuwtjes, vragen en informatie over Milieu Centraal. 
Het traject van de strategie, bouw en vulling van de site begon in de zomer van 2020 en in  
9 december 2020 is de nieuwe site gelanceerd.  
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Kwart meer webbezoek 
Ten opzichte van 2019 is het webbezoek met een kwart gestegen in 2020. Het aantal sessies ging 
per dag van 14.500 naar 18.000 (+ 24%), het aantal paginaweergaven per dag van 22.000 naar 
26.500 (+ 19%) en het aantal gebruikers per dag van bijna 11.000 naar bijna 14.000 (+27%). Net als 
voorgaande jaren beginnen driekwart van de sessies via een zoekopdracht in Google. De 
zoekmachine blijft verreweg de belangrijkste bron voor het webbezoek van Milieu Centraal.  
 
De meeste bezoekers landen direct op de pagina met tips en uitleg over een specifiek duurzaam 
onderwerp. Iemand komt dan bijvoorbeeld direct bij de pagina over hoe je een plaag goed kunt 
bestrijden, afval in de juiste bak afdankt of je tuin groener maakt. Je krijgt zo snel inzicht in het 
onderwerp. De nieuwe site is zo opgezet dat meer bezoekers die voor een specifiek onderwerp 
binnenkomen verleid worden om een volgende duurzame stap te zetten.  
 
Verdeling thema’s op de website 
De pagina’s onder de thema’s over duurzaam consumeren hebben in 2020 4.373.117 
paginaweergaven gekregen. Dat is een flinke stijging (33%) ten opzichte van de 3.281.930 
paginaweergaven voor Duurzaam Consumeren in 2019. Deze pagina’s zijn goed voor 45% van het 
totaal aantal paginabezoeken. De pagina’s over energie besparen en klimaat trekken 49% van het 
totaal. De rest van het bezoek (6%) komt voor de homepage, nieuwtjes, vacatures en pagina’s over 
Milieu Centraal.   
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Contentbeheer en nieuwe pagina’s  
Herzieningen en nieuwe brondocumenten, nieuwe inzichten of vragen van journalisten zorgen het 
hele jaar voor diverse inhoudelijke updates. Daarnaast zijn er door de nieuwe site pagina’s op de 
schop gegaan. De webredactie voert de wijzigingen door in overleg met de betrokken onderzoeker 
en communicatieadviseur. Zo kunnen consumenten vertrouwen op de tips, tests, infographic of 
andere content op de site.  
 

 
 
Thema’s duurzaam consumeren 
De pagina’s over duurzaam consumeren vallen onder diverse landingspagina’s: Eten en drinken, 
Bewust winkelen, Minder afval, Duurzaam Vervoer en Huis en tuin. Pagina’s over plagen bestrijden 
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en afval weggooien zijn zeer populair. Hieronder zie je een grafiek van het bezoek van populaire 
onderwerpen  binnen duurzaam consumeren. 
 

 
 
 
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 19. Informatie over afval 
scheiden en tips om diverse plaagdieren te bestrijden zijn enorm populair. De 50 populairste 
pagina’s zijn goed voor bijna de helft (48% = 4.616.969 weergaven) van het totaal aantal 
paginaweergaven voor milieucentraal.nl. 
 

Top 
50 Pagina adres  Paginaweergaven 

1 / 400.961 

2 
/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-
zonnepanelen-terugvragen/ 220.792 

3 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/fruitvliegjes/ 215.352 

4 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/zilvervisjes-en-papiervisjes/ 178.009 

5 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/muizen/ 174.791 

6 /minder-afval/welk-afval-waar/ 152.924 

7 
/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-
energieverbruik/ 142.909 

8 /klimaat-en-aarde/klimaatverandering/ 113.164 
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overig
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9 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/kattenoverlast/ 110.347 

10 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/motten/ 108.028 

11 /minder-afval/welk-afval-waar/groente-fruit-en-tuinafval-gft/ 105.419 

12 
/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/prijs-en-opbrengst-
zonnepanelen/ 103.723 

13 /minder-afval/welk-afval-waar/apparaten-en-elektra/ 103.685 

14 /minder-afval/welk-afval-waar/kleding-textiel-en-schoenen/ 100.110 

15 /energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming/ 95.284 

16 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-
glas-en-triple-glas/ 95.084 

17 
/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-
voor-zonnepanelen/ 95.012 

18 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-
water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepomp/ 90.394 

19 /in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-composteren/ 86.828 

20 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-
besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/ 85.448 

21 /energie-besparen/ 84.327 

22 /minder-afval/welk-afval-waar/plastic-verpakkingen/ 82.179 

23 /energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-koelen/ 80.889 

24 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/woning-ventileren/ventilatie-met-
mechanische-afvoer/ 77.570 

25 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/zelf-dak-
isoleren/ 76.935 

26 /minder-afval/welk-afval-waar/blikken-en-ander-metaal/ 76.851 

27 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/plagen-op-kamerplanten/ 75.251 

28 /minder-afval/welk-afval-waar/klein-chemisch-afval-kca/ 74.370 

29 /minder-afval/welk-afval-waar/restafval/ 73.177 

30 
/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-
energieslurpers/ 69.243 

31 /energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/ 68.627 

32 /energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie/ 65.896 

33 /energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/ 64.347 

34 /duurzaam-vervoer/elektrische-auto/subsidie-elektrische-auto/ 57.681 

35 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-
water/hybride-warmtepomp/ 57.297 

36 /energie-besparen/zonnepanelen/ 56.345 

37 
/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-
van-hout-stoken/ 55.702 

38 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-
water/volledige-warmtepomp/ 54.424 

39 /minder-afval/welk-afval-waar/papier-en-karton/ 53.645 

40 /energie-besparen/snel-besparen/ 53.421 
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41 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-
besparen/subsidie-warmtepompen/ 53.090 

42 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-koelen/airco-en-
ventilatoren/ 51.438 

43 /klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-het-broeikaseffect/ 48.958 

44 
/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/kunnen-
zonnepanelen-op-mijn-dak/ 48.615 

45 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/wespen/ 48.219 

46 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-
water/infraroodpanelen-voor-verwarming/ 47.422 

47 /minder-afval/welk-afval-waar/glas-potten-flessen-en-ander-glas/ 46.365 

48 /klimaat-en-aarde/energiebronnen/kernenergie/ 46.048 

49 
/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-
water/zonneboiler/ 45.453 

50 /in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/muggen-in-huis/ 44.920 
 
Top 10 pagina’s duurzaam consumeren 
De populairste pagina’s van het thema duurzaam consumeren gaan over plagen bestrijden en afval 
verminderen. Ook advies over compost voor de tuin trekt veel webbezoek.  
 

 
 
 
Zoekopdrachten op site 
In 2020 werden op de website ruim 130 duizend unieke zoekopdrachten ingevoerd tijdens 95.000 
sessies. Ongeveer 1,3 procent van de bezoekers gebruikt de zoekmachine op de website. De 10 
populairste unieke zoekopdrachten binnen het thema duurzaam consumeren zijn: asbest, luiers, 
piepschuim, kleding, plastic, afval, glas, CO2, mieren en keurmerken.  
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Waar komen bezoekers vandaan? 
Met 73% is ook in 2020 verreweg de belangrijkste bron van webbezoek organisch zoeken in 
Google. Dat wil zeggen dat een pagina van Milieu Centraal aangeklikt wordt tussen de gewone 
zoekresultaten van Google. In 2020 kwamen 4.768.459 sessies via Google (organisch), dat is 23% 
meer dan 3.886.083 van 2019. Ongeveer 12% is direct verkeer en dat zijn mensen die 
milieucentraal.nl via de browser of favorieten bereiken. In de top van de lijst zitten andere 
zoekmachines zoals Bing, advertenties op Google en de tijdlijn van social media. Alle andere 
bronnen van de lijst met duizenden verwijzende sites zijn samen goed voor 8% van de sessies.  
 

 
 
Milieu Centraal in Google  
Mensen die via google meer willen weten over onderwerpen rondom bijvoorbeeld afval en 
plaagdieren komen Milieu Centraal vaak als 1 van de eerste zoekresultaten tegen. De webpagina’s 
van Milieu Centraal zie je vaak als eerste (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. Daarom investeert Milieu Centraal in goede content en techniek van de site om 
goed zichtbaar te zijn in zoekmachines (SEO). 
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In 2020 kwam de website van Milieu Centraal 89,5 miljoen keer in beeld tussen de zoekresultaten. 
Dat zorgde voor 4,6 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 op wat je ziet voor je de website bezoekt. De vertoningen zonder klik kunnen 
namelijk ook al inzicht geven aan mensen. De zogenaamde ‘positie 0’ of ‘featured snippet’ toont 
zelfs al een deel van de 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.  
 
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. 
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Apps/sites/tools Instappunten/sessies Paginaweergaven 

Afvalscheidingswijzer 972.252 2.695.440 

Groente- en fruitkalender 
tot april 2020 

84.197 275.210 

Zootjegeregeld 89.038 114.727 

Keurmerkenwijzer 123.094 329.723 
 
 

Quiz: informeren via vragen 
Naast video’s, advies op maat en infographics kunnen webbezoekers ook via een quiz meer 
ontdekken over een onderwerp. Een interactieve manier om te informeren omdat tussen de 
vragen extra informatie wordt meegegeven zoals een wistjedatje. 
 

  
 
 
 

2.4 Mediaservice 
Milieu Centraal had na een succesvol mediajaar in 2018 een extreem goed mediajaar in 2019 
achter de rug. Het aantal vragen van journalisten lag in 2020 een stuk lager dan in 2019. Met name 
maart en april waren luwe maanden voor de mediaservice, wat goed te verklaren is door de focus 
van media op dat moment, en eigenlijk het gehele jaar door, op de covid-19 pandemie. In totaal 
bereikte Milieu Centraal met bijna 3.900 publicaties in online en offline media ruim € 11,3 miljoen 
aan advertentiewaarde. Dat is qua mediawaarde bijna 20% minder dan in 2019. Hiervan waren er 
105 items op radio en televisie. Daarmee zijn de resultaten vergelijkbaar met 2018. In 2020 steeg 
de aandacht die Milieu Centraal online kreeg qua mediawaarde, offline kregen we minder 
aandacht. Publiekstijdschriften bleven Milieu Centraal goed vinden. Bij landelijke en regionale 
dagbladen en radio en televisie daalde het bereik en mediawaarde voor Milieu Centraal.  
 
Milieu Centraal was met tips en duiding te zien bij actualiteitenprogramma’s als Zondag met 
Lubach, Hart van Nederland, Radar, EenVandaag, RTL Nieuws, RTL Z Nieuws, Nieuwsuur en 
meerdere keren in Editie NL en het NOS Journaal. Met name door items in Editie NL, Hart van 
Nederland en Arjan Lubach wist Milieu Centraal nieuwe doelgroepen te bereiken. 
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Op radio waren we regelmatig te horen op radiostations als Veronica en meerdere keren op alle 
NPO stations en BNR radio. Op NPO radio 5 had Milieu Centraal zelfs een vaste rubriek waarin 
iedere keer een ander duurzaam thema aan bod komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu Centraal in de media 2020 

 

Oplage en advertentiewaarde media totaal 
De mediaservice en persberichten leverde in 2020 het volgende bereik en bijbehorende 
advertentiewaarde op (rechts de cijfers van 2019 ter vergelijking). 
 

Mediaservice  Totaal 2020 Totaal 2019 

Aantal ontvangen vragen 295 360 

 

Medium Totaal 2020 Totaal 2019 

 Oplage / aantal 
bezoekers 

Adv.waarde (€) Oplage / aantal 
bezoekers 

Adv.waarde (€) 

Offline media 

Landelijk dagblad 9,4 miljoen 745.000 33,9 miljoen 2,0 miljoen 

Regionaal dagblad 7,2 miljoen 511.000 33 miljoen 2,5 miljoen 

Huis-aan-huis bladen en 
lokaal nieuws 

14,3 miljoen 197.000 12,8 miljoen 287.000 

Tijdschriften /  algemeen  27,7 miljoen 6,2 miljoen 32,9 miljoen 5,5 miljoen 

Tijdschriften / vakbladen 575.000 565.000 1,8 miljoen 544.000 

Totaal 59,2 miljoen 8,2 miljoen 114,4 miljoen 10,8 miljoen 

 

Online media 

Online media 206 miljoen 2,4 miljoen 212 miljoen 1,7 miljoen 

 

RTV  

Radio/TV optredens 105 waarvan 68 landelijke RTV items 271 waarvan 141 landelijke RTV items  

22 miljoen 640.000 57 miljoen 1,5 
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 Oplage / aantal 
bezoekers 

Adv.waarde (€) Oplage / aantal 
bezoekers 

Adv.waarde (€) 

Totaal media 288 miljoen 11,3 miljoen 384 miljoen 14 miljoen 

NB: Van sommige RTV items is de advertentiewaarde onbekend. 

 
Persberichten 
Milieu Centraal verstuurde 20 persberichten in 2020; acht hadden betrekking op een onderwerp 
binnen duurzaam consumeren en circulaire economie. De persberichten hadden een gemiddeld 
openingspercentage van 34%, wat vergelijkbaar is met de jaren ervoor. 
 

       Datum                                        Titel 

2 januari 2020 Zonnig 2019 levert meer op voor zonnepanelen 

23 januari 2020 Eerste hulp bij cv/ketel vervangen 

30 maart 2020 Ook met minder saldering blijven zonnepanelen aantrekkelijk 

27 mei 2020 Extra subsidie voor woningisolatie 

28 mei 2020 Gooi mondkap en handschoen in de goede bak 

18 juni 2020 Energieverbruik huishoudens daalt gestaag 

24 juni 2020 Hittegolf? Houd het koel én duurzaam! 

25 juni 2020 Kassabonnen geschikt voor nieuw papier 

6 augustus 2020 Tuinvergroeners krijgen vaker subsidie 

31 augustus 2020 Beter gebruik bestrijdingsmiddelen 

1 september 2020 Anderhalve kilo afval per dag 

10 september 2020 Milieu Centraal presenteert Duurzaam Droomhuis op 
consumentenbeurs voor aardgasvrij wonen 

15 september 2020 Belasting op gas stijgt maar teruggave energiebelasting ook 

1 oktober 2020 Consumentenbeurs Huis en Energie wegens corona uitgesteld 

13 oktober 2020 Nieuwe test om teleurstelling met warmtepomp te voorkomen 

14 oktober 2020 Vrijwillige energiecoach vergroot actiebereidheid woningeigenaren 
om te verduurzamen 

11 november 2020 Safari gidst consumenten door oerwoud van keurmerken 

19 november 2020 Top 5 duurzame cadeautips 

19 november 2020 Verwarrende plussen verdwijnen in nieuw energielabel apparaten 

28 december 2020 Een derde van de Nederlanders wil sinds corona duurzamer leven 

 
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 2020 over publiceerden. De meeste 
landelijke items gingen over afval (27%) en mobiliteit (23%), gevolgd door klimaat (23%) en tuin 
(20%).  
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2.5 Interactief: sociale media 
 

Sociaal bereik Facebook in 2020: 24,8 miljoen weergaven 
 

 
 
Milieu Centraal investeert flink in het benutten van sociale media om consumenten te bereiken. 
Het is een laagdrempelige manier om vragen te beantwoorden die zichtbaar zijn voor iedereen, 
waardoor je meer mensen bereikt dan de vragensteller alleen. 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 kan ook opvallen door in te 
haken op actuele gebeurtenissen.  
 

 
Boven: een bericht dat inhaakte op de hittegolf in Nederland 
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Milieu Centraal gebruikte tot in 2019 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 drie jaar gaven we ook meer aandacht aan het groeiende platform 
Instagram en ontwikkelden we vaker video’s die met promotiebudget tot grote hoeveelheden 
weergaven leidden. De cijfers in onderstaande paragrafen geven een inkijk in de resultaten van de 
verschillende social media kanalen. 
 
Facebook  
Het totale sociale bereik van alle berichten op ons belangrijkste platform, Facebook, ligt op ruim 
24,8 miljoen weergaven in 2020, waarvan ruim 86% voortvloeit uit betaalde promotie (Bron: 
Facebook). Het gemiddelde bereik van de berichten varieert en is onder meer afhankelijk van 
betaalde promotie.  
 

 Aantal 2020 Aantal 2019 Verandering 
t.o.v. 2019 

Volgers  36.660 34.479 + 6% 

Aantal geplaatste berichten  166 191 - 14% 

Aantal interacties 157.020 151.211 + 3% 

Gemiddeld bereik per maand 1.680.670 1.709.141 - 2% 

Gemiddeld organisch bereik van 
berichten 

4.767 4.552 + 5% 

Gemiddeld betaald bereik van 
berichten 

50.057 51.833 - 3% 

 
De pieken zijn het gevolg van Facebookberichten die Milieu Centraal betaald verspreidde. In 
januari zien we de stijging ontstaan door een bericht over fietsen naar je werk. In maart is de 
stijging in likes veroorzaakt door de week zonder vlees. En in juni was het inhaken op de hittegolf 
en het sproeien in de tuin een oorzaak van een grote stijging in pagina-likes.  
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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 157.020 
interacties zoals likes van een bericht, gedeelde berichten, link kliks en reacties.  
 
In de grafiek hieronder staat het bereik van berichten in 2020. Hierbij zie je dat er in en rond de 
zomermaanden en in de winterperiode meer betaald bereik is van berichten. In die maanden zette 
Milieu Centraal meer budget in dan de andere maanden vanwege uiteenlopende campagnes. De 
grote piek in augustus hangt samen met een populaire video over het koel houden van je huis. 

 

 
 

 
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 Instagram en YouTube) verspreid en gepromoot 
worden.  
 
YouTube  
Er staan veel video’s op het YouTube kanaal van Milieu Centraal, en het overzicht hieronder laat 

zien dat mensen de filmpjes regelmatig bekeken. Omdat de resultaten voor het YouTube kanaal zo 

goed zijn, zet Milieu Centraal steeds vaker in op YouTube promotie. Er is gekozen voor ‘Instream’ 

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 0,02 euro per vertoning van minimaal 30 seconden. Dit is goedkoper dan in 2019 toen dit 

bedrag op 0,03 euro lag. 
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YouTube Aantal 2020 Aantal 2019 Verandering 
t.o.v. 2019 

Aantal weergaves 4,3 miljoen 1,2 miljoen + 258% 

Totale kijktijd  83.000 17.000 + 388% 

Verhouding geslacht kijkers 65% man 68% man -3% 

Grootste doelgroep qua leeftijd kijkers 25 – 34 jaar 
(21%) 

25 – 34 jaar 
(28%) 

-7% 

Volgers 1.020 765 + 33% 

 
 
Overzicht van de meest bekeken video’s van Milieu Centraal (aantal weergaven) 
 

 
 

 

Onder: een veelbekeken video: Hoe kan een wasbeurt zorgen voor plastic in zee? 
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Instagram   
De afgelopen periode zette Milieu Centraal in op de groei van Instagram. Milieu Centraal bereikt 
op Insta 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.  
 

Instagram Aantal 2020 Aantal 2019 Verandering 
t.o.v. 2019 

Volgers 14.000 11.000 + 27% 

Verhouding geslacht kijkers 85% vrouw 86% vrouw - 1% 

Grootste doelgroep qua leeftijd kijkers 25 – 34 jaar 
(48%) 

25 – 34 jaar 
(44%) 

- 4% 

 
De drie best scorende berichten op de feed van Milieu Centraal Instagram:  
Nummer 1 – Band op spanning: 4.842 likes 
Nummer 2 – Bescherming weggooien: 2.177 likes 
Nummer 3 – Duurzame tuin: 1.940 likes 
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Influencers   
In 2020 werkte Milieu Centraal soms 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, ze hebben namelijk het gevoel de influencer te ‘kennen’. Wat bijzonder is aan 
influencer marketing, is dat ze hun eigen doelgroep en kanalen beheren. Milieu Centraal is dus 
niet de afzender van een boodschap, dat is de influencer. Vaak kwam het budget voor 
samenwerking uit de begroting van de verschillende thema’s, in deze rapportage staan 
voorbeelden van samenwerkingen dus ook bij dat thema.  
 
Milieu Centraal wordt ook regelmatig genoemd in social media berichten van andere organisaties 
en bekende personen (influencers) met een groot aantal volgers. Hiernaast een selectie van 
onbetaalde mentions door influencers op Instagram:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter 
Zoals verwacht scoorden we in 2020 minder goed via Twitter. Onze focus verschoof richting 
Instagram en YouTube vanwege de groeiende populariteit van die platfora en potentiële groei 
voor Milieu Centraal. Daarnaast was 2019 een goed Twitterjaar met vier keer zoveel weergaves als 
in 2018, dit was dus lastig te evenaren. In 2020 gebeurde er op Twitter het volgende:  
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 Aantal 2020 Aantal 2019 Verandering 
t.o.v. 2019 

Volgers  19.678 19.072 + 3% 

Totaal aantal weergaves 842.597 1.119.704 - 24% 

Retweets 1.031 1.796 - 42% 

Tweet likes 1.445 2.129 - 32% 

Interactieratio 1% 1%  0% 

Kliks naar website 3.279 4.252 - 22% 

(bron: Twitter) 

 

 
 
 
 
 

Top 3 Twitter 
Nummer 1 – Week Zonder Vlees: 11.271 weergaven 
Nummer 2 – Groente en Fruit Kalender: 8.063 weergaven 
Nummer 3 - Vuurwerk: 5.595 weergaven 
(bron: Twitter) 

 
Pinterest 
Om ook zichtbaar te zijn op visuele kanalen waar een andere doelgroep te vinden is, heeft Milieu 
Centraal sinds 2016 een account op Pinterest. Op dit kanaal plaatst Milieu Centraal borden over 
diverse thema’s, wat bijvoorbeeld verkeer naar de website oplevert. 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.  
 

Pinterest Aantal 2020 Aantal 2019 Verandering 
t.o.v. 2019 

Volgers 451 364 + 24% 

Aantal weergaven 858.000 455.000 + 89% 

Aantal link kliks 3.000 1.590 + 89% 

Aantal bewaarde pins 3.200 1.590 + 101% 
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Nieuwsbrieven 
Milieu Centraal stuurt een e-mailnieuwsbrief naar 
consumenten. De nieuwsbrief verscheen in 2020 zeven maal. 
Het percentage e-mails dat door de geadresseerden geopend 
wordt, ligt gemiddeld op 43%, 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 naar professionals te versturen.  

Een gedeelte van de nieuwsbrief van november 2020  
 

 
 
 

2.6 Programma-breed 
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 een gesprek over de 
uitvoering van de werkzaamheden in tijden van Corona, een voortgangsgesprek met de directie 
DLCE, en gesprekken met DLCE en OenM over de nieuwe strategie van Milieu Centraal en hoe dit 
benut kan worden in het Kaderprogramma. We keken terug naar aanleiding van de Jaarrapportage 
2019 en we blikten vooruit op de activiteiten in 2020 en verder. In oktober was er een 
kennismakingsgesprek met de nieuwe accounthouder bij IenW, Eva Post. In het kader van het 
eindigen van de lopende subsidieregeling op 31 december 2021 waren er gesprekken over de 
evaluatie van Milieu Centraal, de financieringsvormen (een gezamenlijk gesprek met het ministerie 
van BZK, die ook een Kaderprogramma van Milieu Centraal financiert), en over de 
financieringsmogelijkheden na 2021. In november was er een gesprek met DG Lapperre, ook in dit 
kader. 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 
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projecten. Milieu Centraal neemt deel aan de Transitieagenda Consumptiegoederen, en andere 
stakeholderbijeenkomsten op het thema Circulaire Economie. Een ander voorbeeld is een 
conferentie met kennispartners over de duurzame uitdagingen in de 21e eeuw.   
 
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, evaluatie en terugkoppeling aan de 
beleidsmedewerkers van IenW. 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 
 

3.1 Gedragsinzichten en social media DLCE 
 
3.1.1 Gedragsinzichten 
Voor de volgende onderwerpen zijn in 2020 een Consumer Insight of een Gedragsanalyse 
gemaakt:  
 
Reclame drukwerk. Aanleiding voor dit onderzoek was de ja-ja sticker voor reclame drukwerk in 
gemeentes als Amsterdam, een kans om papierverspilling tegen te gaan. Dit onderzoek richtte zich 
op de houding van mensen tegenover reclamedrukwerk en zocht uit welke motivaties en 
belemmeringen mensen ervaren als ze geen brievenbussticker hebben, maar die wel willen.  
 
Milieubewust cadeau kopen. Voor het uitbouwen van de webpagina over de groene geefgids en 
duurzaam cadeaus kopen, zochten we uit hoe men momenteel cadeaus geeft, wat de ontvanger 
van het cadeau belangrijk vindt, en in hoeverre duurzaamheid een rol speelt bij het geven of 
ontvangen van een cadeau. Ook is er een consumentenonderzoek uitgevoerd naar duurzaam 
cadeaugedrag en een effectmeting naar de 4 visuals van de campagne over dit onderwerp. 
 
Tweedehands kleding kopen. Voor de love your clothes campagne hebben we onderzoek gedaan 
naar de motivatoren en belemmeringen die in acht genomen moeten worden bij de ontwikkeling 
van nieuwe campagnes en middelen voor de Nederlandse consument. In het bijzonder is hierbij 
gemikt op vrouwelijke consumenten tot 40 jaar, die (nog) geen tweedehands kleding kopen maar 
hier wel welwillend/positief tegenover staan. 
 
Microplastics. Naar aanleiding van twee consumentenonderzoeken naar microplastics als drijfveer 
voor milieuvriendelijk gedrag (banden oppompen en kleiding minder wassen) zijn de 
onderzoeksrapportages voor wasgedrag en banden oppompen bijgewerkt en van een update 
voorzien.  
 

Meeneembeker. Wegwerpbekers voor warme dranken maken een groot deel uit van het 

zwerfafval. Herbruikbare bekers worden nog weinig gebruikt en het is onduidelijk wat de barrières 

en motivatoren zijn voor het gebruik van herbruikbare bekers door Nederlandse consumenten. 

Het doel van dit onderzoek was om de barrières en motivatoren van Nederlandse consumenten 

voor het gebruik van herbruikbare bekers te achterhalen. 

 
3.1.1 Social Media 
Met dit onderdeel benut Milieu Centraal sociale media aanvullend om nog meer consumenten te 
bereiken met de DLCE-onderwerpen. Dit heeft dus bijgedragen aan de behaalde resultaten die zijn 
beschreven bij onderdeel 2.5 op pagina 24. 
 
 

3.2 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 
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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. Bij overkoepelende activiteiten, zoals het  
consumentenplatform Zootje Geregeld en de Week Zonder Afval, komen al deze onderwerpen ook 
terug. 

 
3.2.1 Lang leve je spullen, weg met wegwerp 
 
Voorkom wegwerpplastic 
In het najaar 2019 heeft Milieu Centraal een milieuvergelijking laten doen door onderzoeksbureau 
CE Delft, naar wegwerpbekertjes (zowel op kantoor als voor onderweg), wegwerpservies en rietjes 
en alternatieven daarvoor (wegwerp en herbruikbaar). Dit onderzoek hebben we in 2020 verder 
uitgebreid met eigen onderzoek om ook uitspraken over borden en bestek te kunnen doen. Dit 
onderzoek valt onder 2.3.2 Verspilling is zonde; de resultaten zijn ook voor dit onderdeel benut. 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Een nieuwe webpagina op milieucentraal.nl met informatie over herbruikbaar en de beste 
alternatieven voor wegwerpplastics.  

 
Deels gerealiseerd 

1. Een advertorial in het tijdschrift Kek Mama ontwikkeld om ouders tips te geven over een 
kinderfeestje met herbruikbaar servies. Creatie is afgerond, publicatie is vertraagd in 
verband met aangescherpte coronaregels rondom jonge kinderen. De plaatsing van de 
advertorial staat nu gepland op 21 mei 2021 (onder voorbehoud door Corona), bereikcijfer 
Kek Mama: 183.000.  

2. Begonnen met de opzet van een Instagram campagne met influencers die laten zien hoe 
zij een afvalvrij kinderfeestje organiseren. Concept is afgerond, uitrol is vertraagd in 
verband met aangescherpte coronaregels rondom jonge kinderen. De uitrol van de 
campagne staat gepland voor april/mei 2021 (onder voorbehoud door Corona), beoogd 
bereik: 320.000 impressies. 
 

Aanpassing op jaarplan 
We wilden een grootse campagne opzetten afgetrapt met een persbericht, waarin Milieu Centraal 
laat zien hoe je nu het beste je koffie 
onderweg en op kantoor drinkt. Vanwege 
corona hebben we besloten dit niet te 
doen. De informatie op onze webpagina 
en in de brondocumenten is nu up to date. 
We hebben verschillende partijen, zoals 
NS, RWS en IenW zelf, die geïnteresseerd 
waren in de uitkomsten, wel voorzien van 
de uitkomsten. Ondanks dat we niet zelf 
de publiciteit hebben gezocht, waren er 
wel uitzendingen op RTL en EditieNL over 
de beste keuze wat rietjes betreft. Op die 
sites hebben bijna 700.000 mensen het 
artikel gelezen. De tv-uitzending trok 1 
miljoen kijkers.  

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/picknickservies/
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Mazzelkontjes: kies voor wasbaar in plaats van wegwerpluiers  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. 7 gemeenten (Rotterdam, Urk, Hoogeveen, Middelburg, ABG, Aalten, en Voorn) en een 
afvalverwerker (Suez) geadviseerd over de milieu-impact van wasbare luiers in vergelijking 
met wegwerpluiers. De gemeente Urk en Rotterdam hebben gebruik gemaakt van de kant 
en klare toolkit om een proef met wasbare luiers onder hun inwoners op te zetten.  

2. Vanuit de media (o.a. Ouders van Nu, Trouw) is er met enige regelmaat aandacht voor 
(wasbare) luiers. Artikelen online en offline hierover zijn gelezen door bijna 2,5 miljoen 
mensen. 

3. Milieu Centraal heeft verkend in hoeverre 
zorgprofessionals, zoals crèches, 
consultatiebureaus en verloskundigen met de 
toolbox aan de slag kunnen/willen en of ze 
geïnteresseerd zijn in trainingen van Milieu 
Centraal over wasbare luiers. Besloten om op 
dit onderwerp nauw samen te werken met 
Sjouke Liem van wasbareluierwereld.nl omdat 
zij met hetzelfde bezig is en we beter kunnen 
samenwerken. In 2021 wordt dit verder 
uitgewerkt qua aanpak en vermarkting (in het kort: Milieu Centraal zorgt voor juiste info, 
berekeningen en dergelijke, Wasbareluierwereld maakt trainingsprogramma met 
medewerking van Milieu Centraal en bronvermeldingen).  

 
Deels gerealiseerd 

1. Eind 2020 is Milieu Centraal gestart met het updaten en uitbreiden van de kennisbasis 
over wasbare luiers. Maart 2021 is dit gereed en pakken we de communicatie aan: dan 
updaten we de informatie op de website, de communicatiemiddelen en de toolkit voor 
gemeenten.  
 

Verminderen ongewenst reclamedrukwerk 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Consumer insights over drijfveren en belemmeringen die mensen hebben bij het 
verminderen van ongewenst reclamedrukwerk. De uren hiervoor komen uit 
Gedragsinzichten en sociale media DLCE. 

2. Ondersteuning VNG bij tool om de milieu-impact van de JA/JA-sticker in gemeenten te 
berekenen. Tool is ontwikkeld door Rebel, Milieu Centraal heeft data geleverd die gebruikt 
is voor de tool.  

 
Aanpassing op jaarplan 
Aan de hand van de inzichten uit de consumer insight, het consumentenonderzoek en in overleg 
met RWS en VNG zouden we een campagne starten om ongewenst, ongelezen reclamedrukwerk 
te voorkomen door bijvoorbeeld een brievenbussticker te plakken. Vanwege corona lagen bij 
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onder andere de VNG de belangen elders, daarom hebben we dit in overleg niet ontwikkeld maar 
in plaats daarvan: 

1. Rond zomer kleine campagne op social media over het plakken van een brievenbussticker 
om volle deurmat te voorkomen als je op vakantie gaat. Bereik: 22.000 impressies. 

2. In Week zonder Afval 7 t/m 13 september was één van de challenges om meer papier te 
besparen, onder meer door ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan.  

 

 
 
 
Budgettaire aanpassing 
Genoemde aanpassingen betekenden een verschuiving van uren naar externe kosten: we hebben 
minder uren gerealiseerd en meer budget besteed aan externe kosten voor influencer marketing, 
social promotie, het ontwikkelen van visuals en advertorials in Kek Mama. 
 

3.2.2 Tweedehands, tweede kans 
 

Tweede kans, eerste keus  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Influencercampagne met 2 influencers die in kringloopwinkel tweedehands gingen 
shoppen (i.s.m. de Week Zonder Afval). De Instagram posts en stories hebben meer dan 
424.600 impressies opgeleverd. 

2. We hebben materialen opnieuw ingezet met onder meer een voxpop over het kopen van 
tweedehands spullen (gericht op feestdagen) en testimonials over 2e hands kansen. We 
hebben hiermee 162.037 mensen bereikt en 133.453 videoweergaves.  

3. We hebben een smarticle ‘3 tips voor een duurzame kerst’ op NU.nl geplaatst, het artikel 
had 1.133.021 vertoningen en heeft 8.668 weergaven gerealiseerd, bijna 700 boven de 
benchmark. De meeste clicks vanuit het artikel naar onze webpagina zijn gerealiseerd naar 
onze algemene homepage over tweedehands kopen. De gemiddelde leestijd op de 
website was 1:36.  

 

https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-milieu-centraal/6095618/3-tips-voor-een-duurzame-kerst.html?redirect=1
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Groene Deeleconomie 
 
Aanpassing op jaarplan 
Halverwege het jaar heeft Milieu Centraal gezamenlijk met IenW en Natuur & Milieu besloten om 
het projectplan zoals we samen met Natuur & Milieu hadden opgesteld niet op die manier uit te 
gaan voeren. In dit plan stond beschreven dat we een pilot zouden gaan uitvoeren met meerdere 
gemeenten om delen en lenen te stimuleren. Een stap terug nemen was wenselijk, zodat we eerst 
alle stakeholders konden betrekken om gezamenlijk tot een plan te komen voor 2021. We hebben 
het volgende gerealiseerd.  

1. Door middel van twee consultatiesessies met belangrijke stakeholders zoals de gemeente 
Rotterdam, de platforms Peerby, Nextdoor en HeelNederlandDeelt en RWS, is in het 
najaar van 2020 een plan uitgewerkt voor een pilot met betrekking tot de groene 
deeleconomie in 2021. 

2. In het najaar van 2020 zijn consumenten door middel van een online campagne 
geïnspireerd om meer spullen met elkaar te delen. We hebben hiervoor een video en een 
infographic ontwikkeld en verspreid. De video heeft via 
facebook, Instagram en Youtube 330.000 mensen 
bereikt en er waren 288.252 videoweergaves. Op 
Facebook en Instagram betekent een videoweergave 
dat iemand minimaal 15 seconden de video heeft 
bekeken. Voor Youtube is er pas sprake van een 
weergave bij een kijktijd van 30 seconden. Voor social 
hebben we een versimpelde versie gemaakt en 
verspreid en deze visual had een bereik van bijna 
50.000 mensen.  

3. Natuur & Milieu heeft de video en infographic via haar 
kanalen ook verspreid. Met de video bereikte Natuur & 
Milieu 120.000 mensen en waren er 143.086 
weergaves. De infographic bereikte 48.599 mensen en 
had 124.869 weergaves. 

4. De webpagina ‘Delen is het nieuwe hebben’ is 
geactualiseerd, onder meer zijn alle deelinitiatieven op 
een rij gezet.  

 
Budgettaire aanpassing 
In totaal zijn er minder uren en externe kosten besteed aan de groene deeleconomie (totaal 
besteed is € 68.730). Het resterende bedrag van € 26.270 (uren en externe kosten) is – zoals 
afgesproken met IenW/DLCE – besteed aan andere onderdelen binnen Circulaire Economie, 
namelijk aan Tweede kans, eerste keus, Zootje geregeld en Afval scheiden (voor de 
doorontwikkeling van de nieuwe Afvalscheidingswijzer website / tool.  
 

  

https://youtu.be/WrdB4hRYJMs?list=TLGGWqVRFBY1avwxODAyMjAyMQ
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/duurzaam-delen-en-geven/delen-is-het-nieuwe-hebben/
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Groene Geefgids 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Consumer Insights Duurzaam Cadeaus Geven (Groene 
Geefgids). De uren hiervoor komen uit Gedragsinzichten en 
sociale media DLCE. 

2. Gedurende de decemberfeestdagen zijn 4 social media posts 
met inspirerende tips voor duurzame cadeaus uitgestuurd.  
De visuals hadden een gezamenlijk bereik van 223.627 
mensen met bijna 10.000 likes en 1500 clicks naar de 
webpagina tegen een promotiebedrag van bijna € 8.000,-.  

3. In december is een influencer (Ik Vrouw van Jou) post 
ontwikkeld over het geven van duurzame cadeaus. De KPI 
van 115.000 impressies is met 190.000 impressies ruim 
behaald. 93,67% van de Instagram story kijkers van Ik vrouw 
van jou heeft alle 6 de storyframes bekeken. Dit is zeer hoog 
en hieruit blijkt de interesse van de doelgroep.  

4. Half november is het persbericht ‘Top 5 duurzame 
cadeautips’ uitgestuurd.  

5. De webpagina Groene Geefgids is aangepast, onder meer met nieuwe foto’s, de tekst is 
iets veranderd in verband met Corona en de Groene cadeauwijzer is geactualiseerd.  

6. In 2020 had Milieu Centraal op het onderwerp ‘Groene Geefgids’ een totaal bereik van  
91.611 met een advertentiewaarde van € 4.709. 

7. Consumentenonderzoek duurzame cadeaus, met algemene vragen over duurzaam 
cadeaugedrag en een effectmeting van de 4 visuals die voor de campagne onder punt 10 
ontwikkeld zijn.  De uren hiervoor komen uit Gedragsinzichten en sociale media DLCE. 

 
Budgettaire aanpassing 
Voor de uitvoering van de Groene Geefgids is een freelancer ingehuurd. Hierom hebben we 50 
uren omgezet naar externe kosten. 
 
 

3.2.3 Verspilling is zonde 
 

Consumentenonderzoek ‘Wat doe ik ermee?’  
Begin 2020 heeft Milieu Centraal door Motivaction een consumentenonderzoek laten uitvoeren 
naar ‘ongebruikte spullen in de kast’.  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Uitkomsten uit consumentenonderzoek op een rijtje gezet en belangrijkste 
aanknopingspunten geformuleerd en gebruikt voor onder meer de Week Zonder Afval en 
een social campagne rond lancering nieuwe iPhone afvalpreventiecampagnes. 

 
Aanpassing op jaarplan 

1. Milieu Centraal heeft geen persbericht en visuals voor dit onderwerp gemaakt omdat 
bijvoorbeeld naar voren komt dat een groot deel van de respondenten hun spullen 
achteraf niet had willen delen of tweedehands had willen kopen. Terwijl we dit juist het 
doelgedrag is dat Milieu Centraal wil stimuleren.  

 

https://www.instagram.com/p/CH0mGUcAWjL/
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Buitenshuis afval voorkomen: vakantie, werk en onderweg 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Onderzoek door CE Delft naar milieuimpact herbruikbaar versus wegwerp alternatieven 
voor bekers op kantoor, bekers to go, rietjes en borden. 

2. Nieuwe webpagina over picknickservies en rietjes 
3. Updaten bestaande webpagina over beker to go en op kantoor 
4. Onderzocht wat meest voorkomende uitjes zijn (eten in de buitenlucht  - picknick) en 

daarvoor een voxpop video over buiten eten/drinken met herbruikbaar servies 
ontwikkeld. 

5. Infographic gemaakt met stappenplan ‘welk servies kies je wanneer’. 
6. Na uitkomsten van evaluatie op het verbod op gratis plastic tasjes, heeft Milieu Centraal 

via sociale media mensen opgeroepen om altijd een eigen herbruikbare tas mee te nemen. 
Bereik: 9.800 
impressies. Vanuit 
de media was veel 
aandacht voor dit 
thema. Zo heeft 
Milieu Centraal op 9 
maart in de 
uitzending van 
Radar uitgelegd wat 
de milieu-impact is 
van verschillende 
tassen, met daarbij 
als rode draad het 
advies dat je het beste voor herbruikbaar kunt kiezen. Deze uitzending is door ruim 2 
miljoen mensen bekeken en bijna 100.000 hebben het artikel op de website van Radar 
gelezen. 

 
Aanpassing op jaarplan 

1. Om een volledig advies te kunnen geven over wat de beste keuzes zijn voor een picknick 
buiten de deur, hebben we het onderzoek van CE Delft uitgebreid met eigen onderzoek 
naar bekertjes en bestek. 

2. We zouden met de nieuwe kennis over de milieu-impact van herbruikbare bekers on the 
go mensen activeren om een hervulbare fles of beker mee te nemen als ze op stap gaan. 
Vanwege corona hebben we dit uitgesteld. Ditzelfde geldt voor een pr-actie over hoe drink 
jij je bakkie op kantoor. 

3. Extra activiteit: Milieu Centraal denkt actief mee in de stakeholdersessies rond de aanpak 
van zwerfafval en het opzetten van een koepelcampagne. Milieu Centraal heeft haar 
netwerk hieromtrent geïntensiveerd en uitgebreid. We hebben niet alleen goede 
contacten met bijvoorbeeld NederlandSchoon en Mc Donalds, maar ook met de recent 
opgerichte organisatie die statiegeld op kleine flesjes logistiek organiseert. 

4. Extra activiteit: uit het vorige punt was één van de acties dat er een infoquête over 
zwerfafval komt om gemeenten inzicht te geven in zwerfafvalgedrag en als instrument om 
mensen te beïnvloeden tot (meer) schoon-gedrag door slimme bevraging. Milieu Centraal 
heeft vanuit haar consumentenexpertise en kennis van het thema meegewerkt aan deze 
infoquête.  
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Over peuken in het zwerfafval – Hart van Nederland 

  
Budgettaire aanpassing 
Voor alle extra en gewijzigde activiteiten hebben we alle uren binnen dit project besteed. Er waren 
minder externe kosten nodig (onder meer omdat we geen grootse campagne hebben opgezet 
over drinken to go). De externe kosten die binnen dit project niet zijn besteed (17K euro) zijn, 
heeft Milieu Centraal ingezet voor de doorontwikkeling van de website/tool Afvalscheidingswijzer. 
 
 

3.2.4 Repareren 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Influencer campagne met Nienke Plas die naar Repair Café gaat om wat te laten repareren 
en laat zien hoe gemakkelijk én leuk het is om iets te laten repareren. Deze campagne 
deed het boven verwachting goed: 

  
De shoutout op YouTube, de Instagram post en de Instagram stories hebben samen meer 
dan 800.000 impressies opgeleverd.  

2. Materialen uit 2019 zijn via een online campagne herhaald, zoals het stappenplan om iets 
te onderhouden en te fixen.  

3. Advertorial met een stappenplan om te repareren is ontwikkeld en op 5 januari 2021 
gepubliceerd in de Flair. Bereikcijfer Flair: 385.000.  
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Aanpassing op jaarplan 
1. Het projectplan voor de Dag van de Opknapper, met samenwerkingspartner de NS en 

Repair Café, was gereed en zou uitgebreid worden naar een Week van de Opknapper op 
station Utrecht CS. Plannen waren in een vergevorderd stadium toen de Corona-pandemie 
uitbrak. We hebben deze activiteit moeten annuleren. In plaats daarvan hebben we het 
onderwerp repareren opgenomen als actie binnen de Week Zonder Afval. 

 
Budgettaire aanpassing 
Omdat de Dag van de Opknapper niet door kon gaan, hebben we minder externe kosten besteed. 
Een deel van dit budget is omgezet naar uren, omdat het (laten) ontwikkelen van de materialen 
meer tijd kostte. 5K is besteed aan de nieuwe Afvalscheidingswijzer.  
 
 

3.2.5 Online of printen? 
 
Aanpassing op jaarplan  

1. Vanwege Corona wordt er weinig op kantoor gewerkt en dus ook minder daar geprint. 
Nadat de campagne is uitgesteld, heeft Milieu Centraal later in het jaar – in afstemming 
met IenW/DLCE – besloten om geen uitvoering te geven aan deze campagne.   

2. ‘Meer papier besparen’ (dus ook breder getrokken dan printen) hebben we opgenomen 
als actie binnen de Week zonder Afval. Deze tip was zowel in de week van 7 september 
een centrale actie en in november hebben we het herhaald. Promokosten besteed: €800. 
Resultaten behaald: 43.000 impressies op Instagram en Facebook. 

 
 
 
 
Budgettaire aanpassing 
Vanwege de aanpassingen op dit onderwerp heeft Milieu Centraal het grootste deel van de uren 
en de externe kosten besteed de activiteiten op de thema’s Afval scheiden en Verpakkingen. 
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3.2.6 Afval scheiden 
 

Campagne Afval scheiden heeft zin!  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. 4 video’s over afval scheiden (gft, textiel, kunststof en wat gebeurt ermee) die we samen 
met en voor RWS hebben laten ontwikkelen, hebben we naar de Milieu Centraal huisstijl 
laten omzetten en ingezet als onderdeel van de campagne ‘Afval scheiden heeft zin’.  
Totaalresultaten 4 video’s (incl via Zootje geregeld):  
- Totale bereik: 836.237 
- Totaal aantal weergaves: 200.586 
- Totaal aantal likes: 3.270 
- Aantal keer gedeeld: 430 

2. De focus van de campagne ‘Afval scheiden heeft zin’ ligt op wat er gebeurt met de 
weggegooide producten van mensen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit de grootste 
motivator is voor mensen om hun afval daadwerkelijk te scheiden.  

3. We hebben 7 visuals laten maken die deze loop van weggooien tot nieuw product laten 
zien. Deze hebben we via een online campagne op 
Instagram en Facebook uitgezet.  
Totaalresultaten 7 visuals:  
- Totale bereik: 65.840 
- Totaal aantal likes: 4.531 
- Totaal aantal reacties: 103 
- Totaal aantal clicks: 181 
- Aantal keer gedeeld: 133 

4. Er is een nieuwe infographic ontwikkeld die laat zien 
welke nieuwe producten er van de verschillende 
afvalstromen gemaakt worden. 

5. Er is een campagnepagina Afval scheiden heeft zin 
ontwikkeld, waarbij de focus ligt op het laten zien wat er 
van afval gemaakt wordt, en daarmee dus op het motiveren van mensen om hun afval te 
scheiden. Tijdens de campagne is hier door anderen vaak naar gelinkt. De pagina is 1.120 
keer bezocht. 

6. Om ook een wat oudere doelgroep te bereiken, heeft Milieu Centraal een advertorial 
geplaatst op Margriet.nl en een Margriet Facebookpost in de vorm van een betaalde 
samenwerking. Resultaten Advertorial: Views: 4.085, Gem leestijd: 1:46, Clicks: 24 
Resultaten FB post: Bereik: 66.594, Likes: 85, Clicks: 3.007  

https://www.milieucentraal.nl/afvalscheidenheeftzin/
https://www.margriet.nl/branded/producten-afval-maken/
https://www.facebook.com/142335675828343/posts/3789058094489398/?d=n
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7. Om ook offline zichtbaar te zijn, 
hebben we een kant-en-klaar pagina 
ontwikkeld voor de lokale huis-aan-
huisbladen, waarin we ingaan op het 
nut van afval scheiden. Ook is de 
infographic met belangrijkste do’s 
and don’ts hier in geplaatst, zodat 
mensen deze kunnen uitknippen en 
bijvoorbeeld op de koellast kunnen 
plakken. Deze KeK-pagina is in 2020 
voorbereid, geschreven en 
opgemaakt en zal in het eerste 
kwartaal van 2021 geplaatst worden. 

8. Aansluitend op de motiverende 
campagne over afval scheiden heeft 
zin, hebben we een remarketing 
campagne gevoerd die ingaat op welk afval in welke bak hoort. Doel hiervan is dat mensen 
hun afval op een correcte wijze scheiden. De vernieuwde Afvalscheidingswijzer is dé tool 
binnen deze campagne. En we hebben een pakkende infographic laten ontwikkelen die in 
één oogopslag de belangrijkste do’s/don’ts bij verschillende afvalstromen laat zien. Deze 
stellen we ook beschikbaar als download op de website van Milieu Centraal.  
 

Gerealiseerd in 2020 - extra activiteit 
1. Milieu Centraal heeft in de eerste Corona-golf het initiatief genomen om een toolkit te 

maken over hoe gooi je mondkapjes goed weg. Het materiaal hiervoor is door Milieu 
Centraal ontwikkeld (persbericht, social media posts en visuals) in overleg met onder 
andere IenW, Rioned, Afvalfonds 
Verpakkingen, Suez, Unie van 
Waterschappen en NVRD. Aansluitend 
heeft Milieu Centraal een campagne 
gevoerd om deze middelen met als 
hoofdboodschap ‘gooi je mondkapje 
goed weg: in de prullenbak’ onder de 
aandacht te krijgen. Deze campagne 
heeft een groot bereik opgeleverd. Via 
de pers hebben 1,2 miljoen mensen het 
bericht gezien of gelezen; Bereik via 
sociale media was 66.416. En dat is nog 
los van alle partners die de middelen 
hebben gebruikt in hun nieuwsbrieven, 
website en andere middelen. 

2. In het najaar werd het besluit genomen 
om mondkapjes verplicht te stellen in 
publieke ruimtes. We hebben de 
campagne toen herhaald. Het 
nieuwsbericht werd toen door nog eens 
800.000 mensen gelezen. 
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Overzicht campagne Afval scheiden heeft zin 
 
 

Wat Toelichting Resultaat / waar gebruikt 

4 video’s over afval scheiden  Omgezet naar nieuwe huisstijl 
MC + promotie op socials  

Gebruikt op FB, Insta, YT en via 
Zootje Geregeld. 

Promotie van 4 video’s over afval 
scheiden  

 Totaal (incl via Zootje geregeld):  
- Totale bereik: 836.237 
- Aantal weergaves: 200.586 
- Totaal aantal likes: 3.270 
- Aantal keer gedeeld: 430 

Ontwikkeling 7 nieuwe visuals 
Afval scheiden 

Per visual wordt een afvalstroom 
getoond + welke nieuwe 
producten er van gemaakt 
worden.  

Gebruikt in campagne + op de 
website van Milieu Centraal 

Promotie van de 7 visuals  Totaalresultaten 7 visuals:  
- Bereik: 65.840 
- Likes: 4.531 
- Reacties: 103 
- Clicks: 181 
- Aantal keer gedeeld: 133 

Ontwikkeling nieuwe Infographic 
‘Afval scheiden heeft zin’ 

Overzicht van 7 afvalstromen + 
welke nieuwe producten er van 
gemaakt worden.  

O.a. geplaatst in advertorial 
Margriet.nl 

Ontwikkeling nieuwe infographic 
‘Welk afval hoort waar’ 

Overzicht van welke soorten 
afval in welke afvalbak horen. 

O.a. geplaats in KeK pagina om 
uit te knippen + als 
downloadable op de website.  

Campagnepagina ‘Afval scheiden 
heeft zin’ 

Zie website Milieu Centraal  Views: 1120 

Kek pagina ‘Afval scheiden heeft 
zin’ 

Met o.a. focus op welke 
producten er van afval gemaakt 
worden, uitknipbare infographic, 
tips en fabels.  

Nog niet beschikbaar 

Advertorial op Margriet.nl + 
Facebook post Margriet 

Advertorial o.a. Infographic 
‘Afval scheiden heeft zin’ en link 
naar Afvalscheidingswijzer. 
FB post linkt naar advertorial. 
 

Advertorial: 
- Views: 4.085 
- Gem leestijd: 1:46 
- Clicks: 24 
FB post: 
- Bereik: 66.594 
- Likes: 85 
- Clicks: 3.007 

 
 

 

https://www.milieucentraal.nl/afvalscheidenheeftzin/
https://www.margriet.nl/branded/producten-afval-maken/
https://www.facebook.com/142335675828343/posts/3789058094489398/?d=n
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KeK-pagina Afval scheiden heeft zin! 
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Afvalscheidingswijzer 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. De Afvalscheidingswijzer is één van de best bezochte tools van Milieu Centraal. De 
Afvalscheidingswijzer website / tool is volledig vernieuwd. De site biedt nu veel meer 
mogelijkheden qua content en monitoring. Ook hebben we de interface (API) zo ingericht 
dat deze custom made aangeboden kan worden aan partners die de Afvalscheidingswijzer 
willen integreren op hun eigen website. In 2020 had de Afvalscheidingswijzer 972.252 
sessies en 2.695.440 paginaweergaven. 

 
Budgettaire aanpassingen 
De nieuwe Afvalscheidingswijzer kostte in totaal 45K. Dit was meer dan begroot. In afstemming 
met IenW heeft Milieu Centraal het missende budget aangevuld vanuit de overige activiteiten 
binnen Circulaire Economie (Afval en Verpakkingen), waar middelen niet besteed werden.    
De extra activiteiten, dus de campagne rond corona afval goed weggooien, heeft meer uren 
gekost. Datzelfde gold voor de uren die nodig waren voor de nieuwe Afvalscheidingswijzer en alle 
consumentenvragen over afval scheiden.  
 
 

3.2.7 Verpakkingen 
 

Kunststof en andere verpakkingen 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Milieu Centraal nam deel aan de werkgroep 
communicatie van Platform Ketenoptimalisatie en 
adviseerde mee in de recycklaar-campagne die 
daaruit voortvloeide. Milieu Centraal onderhoudt 
nauw contact met Afvalfonds Verpakkingen, 
Nedvang en NVRD om consumenten goed te 
kunnen voorlichten. 

2. Afvalscheidingswijzer en webpagina’s aangepast 
n.a.v. gewijzigde inzamelregels over plastic, blik en 
drinkpakken – de chipszak en dergelijke mogen 
sinds de zomer ook bij het plastic.  

3. Veel vragen van media, consumenten en 
gemeenten beantwoord n.a.v. de wijzigingen over 
de chipszak. Er waren natuurlijk meer wijzigingen, 
maar de chipszak is hét voorbeeld dat altijd al tot 
veel discussie leidde. Zoals hiernaast in het Noord 
Hollands Dagblad. 

4. De onderzoeker van Milieu Centraal heeft een 
vernieuwd brondocument opgesteld met daarin 
een grote schare aan verpakkingsvergelijkingen. Er 
is een start gemaakt met het updaten van de 
webpagina’s over verpakkingen. 

5. De video ‘Overbodige Verpakkingen’ hebben we 
naar de Milieu Centraal huisstijl laten omzetten en 
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ingezet als onderdeel van de campagne over Verpakkingen. 
6. Campagne Verpakkingen: aan het einde van 2020 heeft Milieu Centraal een social 

media campagne gedaan met twee interactieve visuals waarbij mensen konden kiezen 
welke verpakking zij dachten dat het meest milieuvriendelijk is. Daarnaast zijn de 
video’s ‘Overbodige verpakkingen’ en Eigen netje’ gepromoot op YouTube. 
Resultaat: Totale bereik op Facebook: 303.678; totale video weergaves op YouTube: 
244.800; aantal likes: 1.460; aantal reacties: 152; aantal keer gedeeld: 41. 

7. Om ook offline zichtbaar te zijn, hebben we een kant-en-klaar pagina opgemaakt voor de 
lokale huis-aan-huisbladen, waarin we een aantal vuistregels geven voor het kiezen van 
een milieuvriendelijke verpakking, een verpakkingsquiz en een inzet over bioplastic. Deze 
pagina is in 2020 voorbereid, geschreven en opgemaakt en zal in het eerste kwartaal van 
2021 geplaatst worden.  
 

    
 
Visuals als onderdeel van de campagne Verpakkingen 
 

Bioplastic 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Veel media- en consumentenvragen 
hierover beantwoord. 

2. Deelname aan de gft-werkgroep 
waarin ook RWS, Indaver, 
Vereniging Afvalbedrijven, NVRD en 
Attero zitten. 

3. Ontwikkeling van een  nieuwe 

infographic bioplastic ten behoeve 

van toekomstige campagnes. 
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3.2.8 Week zonder Afval 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Van 7 t/m 13 september heeft Milieu Centraal met veel partners de Week Zonder Afval 
georganiseerd. Aanvankelijk was het plan om, onder andere in samenwerking met NS, 
GDO, BKN en VNG, in de fysieke ruimte evenementen rond afval verminderen te 
organiseren. Door Corona kon dit niet doorgaan en werd dit omgezet naar online.  
• Andere activiteiten die met een beperkt aantal mensen wel door konden aan, waren 

onder andere Repair Cafés die hun deuren openden, Zero Waste Wandelingen door 26 
steden en lokale acties in diverse kringloopwinkels. 

• Eigen online campagne met elke dag een andere tip op Facebook, Instagram en 
YouTube, wat resulteerde in 2.445.667 impressies. De tips waren gericht op delen & 
lenen, papier besparen, eigen beker meenemen, tweedehands kopen, herbruikbaar 
kiezen, repareren en kleding ruilen. Voor sommige onderwerpen werd content 
hergebruikt, voor andere thema’s werd nieuwe content ontwikkeld. 

• Samenwerking met Doenkies (app) waar mensen challenges konden doen. 
• Ontwikkelen van voxpop over het meenemen van je eigen waterflesje. 
• Ontwikkelen van testimonial over het delen en lenen van spullen. 
• Campagnepagina met 5.799 paginaweergaven. 
• Materialen uit de Toolkit werden gedeeld door verschillende partners, waaronder NS, 

WNF, Dopper, Indebuurt, Repair Café, kringloopwinkels en verschillende 
afvalinzamelaars. 

• Influencer marketing met Nienke Plas, Teske de Schepper, Niek Roozen en Jiami. 
• Persbericht dat veel bereik had, ook Nu.nl berichtte over hoe gemakkelijk iedereen 

met minder afval kan. Dat bericht alleen al werd door meer dan 2 miljoen mensen 
gelezen. 

• Resultaat: veel betrokken partners en goodwill, partners gaven aan volgend jaar ook 
weer samen te willen werken aan de Week Zonder Afval. En dan hopelijk met meer 
mogelijkheden in de fysieke ruimte.  

 
Werkzaamheden voor de Week zonder Afval zijn aangevuld vanuit de afzonderlijke onderdelen 
van het Kaderprogramma die aansloten bij de verschillende dag-tips. 
 
  

3.2.9 Zootje Geregeld 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Website zootjegeregeld.nl: de website telde in 2020 meer dan 78.000 gebruikers, ruim 
89.000 sessies en meer dan 115.000 paginaweergaven. Dat is een flinke stijging ten 
opzichte van eerdere jaren. In 2018 had de website zo’n 50.000 gebruikers. Steeds meer 
externe partijen weten Zootje Geregeld te vinden en willen samenwerken aan content. Zo 
is er in 2020 samengewerkt met Closing the Loop, kringloopwinkels, Dopper, plantenasiels, 
Zero Waste Nederland, diverse duurzame start-ups, en schrijver en wijnboer Ilja Gort.  

2. De community op Facebook blijft flink groeien, inmiddels heeft het platform meer dan 
17.000 volgers op de Facebookpagina. Deze volgers zien bijna dagelijks berichten voorbij 
komen waar zij vervolgens op kunnen reageren. Ook Facebook gebruikers die Zootje 
Geregeld niet volgen zien berichten voorbij komen doordat de berichten vaak worden 
gedeeld en doordat Milieu Centraal de berichten online promoot buiten de eigen volgers 
groep. Het platform bereikt op Facebook gemiddeld bijna 10.000 unieke gebruikers per 
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bericht (organisch en betaald). Gemiddeld verschijnen er vier berichten per week op 
Facebook. In de reacties op de berichten delen de volgers hun mening en ervaringen, 
geven ze elkaar tips en stellen ze vragen (aan elkaar of aan Zootje Geregeld). In de 
community is dus veel interactie. 

3. Een groot aantal campagne activiteiten die over circulaire economie gaan, zoals de Week 
Zonder Afval, testimonials over delen en repareren, zijn ook via Zootje Geregeld uitgezet 
omdat het een goed medium is om veel mensen te bereiken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgettaire aanpassing 
De meeste tijd gaat zitten in het maken van content, community management en het goed 
targetten van de posts. Milieu Centraal heeft voor Zootje Geregeld meer uren gerealiseerd en 
minder externe kosten. In afstemming met IenW is budget voor externe kosten omgezet in uren. 
De totale kosten voor dit onderdeel bleef gelijk aan de begrote kosten.   
 
 

3.2.10 Consumentenaanpak Circulaire Economie 
 
Het icoonproject Consumentenaanpak Circulaire Economie heeft als doel aanbevelingen te kunnen 
doen aan de markt over hoe consumenten meegenomen kunnen worden in circulair economische 
initiatieven. Binnen een aantal kleinere pilotprojecten in verschillende branches worden best 
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practices verzameld die vervolgens opgeschaald kunnen worden binnen de branche. Dit project 
startte in 2019 met de uitvoering van marktverkennend onderzoek en het ontwerp van een 
afwegingskader waarin verschillende productstromen tegen elkaar afgewogen zijn rond milieu 
impact, vermeden afval, politieke relevantie, te behalen learnings en opschalingsmogelijkheden. 
De doorloop voor verschillende pilots is vervolgens uitgekristalliseerd in de volgende vier 
onderdelen.  
 
Fase 1.  Samenwerkingsverbanden opzetten.  
Binnen de productstroom worden verschillende potentiële marktpartijen benaderd om deel te 
nemen aan het onderzoek. 
 
Fase 2. Voorstudie.  
a) Deskstudie naar hulp- en hinderfactoren beoogde gedragsverandering 
b) Interventieworkshop met marktpartner, afgeleid van DOEMEE format 
c) Eventueel aanvullend consumentenonderzoek . 

 
Fase 3. Uitvoering.  
a) Testpilot (onderdeel van) campagne, gericht op gedragsverandering of kennis vergroten  
b) Effectmeting van de campagne. 
 
Fase 4. Opschaling.  
Disseminatie van kennis naar bijvoorbeeld een branche vereniging. 
 
Gerealiseerd in 2020  
Pilot 2 – Autodelen door senioren (aanpassing na Corona) 
De pilot rondom autodelen liep in 2020 door Corona anders dan we eind 2019 voor ogen hadden: 
Fase 1 was in 2019 afgerond, fase 2 t/m 4 kwamen voor 2020 door Corona te vervallen. In 
afstemming met de opdrachtgever ontwikkelden we daarvoor in de plaats een uitgebreid 
overzicht met ervaringen uit het veld. Er zijn interviews met deelaanbieders, met auto-delende 
ouderen en met niet-auto delende ouderen gedaan. Dit resulteerde in een white paper die 
gebruikt kan worden door deelaanbieders bij de ontwikkeling van een propositie. Fase 4 wordt in 
2021 uitgevoerd.  
 
Pilot 3 – Gebruiksduurverlenging klein elektrisch gereedschap (aanpassing na Corona) 
In 2020 is voor deze pilot fase 1 t/m 3a doorlopen. We werkten voor deze pilot samen met 
Intergamma, de formule Karwei heeft de pilot met ons uitgevoerd. Omdat ook hier Corona voor 
vertraging zorgde is het originele plan van een pilot op de winkelvloer losgelaten, en is de focus 
verschoven naar het testen van een online strategie: Klanten van Karwei kregen verschillende 
versies van een email waarbij gebruiksduurverlenging van klein elektrisch gereedschap centraal 
stond. Hierna hebben zij een korte enquête ingevuld. Fase 3b en fase 4, en wellicht een nieuwe 
offline strategie op de winkelvloer, worden in 2021 verkend en uitgevoerd.  
 
Pilot 4 – Tweedehands kleding  
In 2020 is voor pilot 4 in samenwerking met BKN Nederland en Kringloopwinkel Amersfoort fase 1 
t/m 2c doorlopen. In consumentenonderzoek zijn drie mogelijke interventies onderzocht op 
aantrekkelijkheid en kans van slagen: 1) een package stylingsdeal voor klanten, 2) kringloopwinkel 
gestyled als vintage markt en 3) verkoophoekjes in andere winkels. Momenteel worden de 
resultaten van dit onderzoek vertaald naar de Kringloopwinkel en zijn we voor 2021 plannen aan 
het maken voor fase 3 en 4.  
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Budgettaire aanpassing 
Er zijn minder uren gerealiseerd dan begroot en iets meer externe kosten gemaakt dan begroot. In 
afstemming met IenW zijn uren omgezet in budget voor externe kosten. En het resterende budget 
heeft Milieu Centraal ingezet voor de doorontwikkeling van de website/tool Afvalscheidingswijzer.  
 

 

3.2.11 Doelgroepgerichte aanpak 
Vanuit het Transitieteam Consumptiegoederen is de wens uitgesproken om mogelijkheden van 
circulaire handelingsperspectieven te communiceren aan specifieke doelgroepen. Om een transitie 
in circulair gedrag teweeg te kunnen brengen, moeten mensen breken met oude gewoontes. Een 
doelgroepgerichte aanpak, aansluitend bij specifieke touchpoints kan daarbij efficiënt zijn. 
 
Het doel was een verkenning naar doelgroepen die al veel doen op het gebied van circulaire 
economie, om op zoek te gaan naar de ‘winnende strategie’. Eerst moest onderzocht worden 
welke doelgroepen al veel doen, wie de koplopers eigenlijk zijn. IenW heeft aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in onderzoek naar wat de transformatieve krachten zijn. Wie zijn dat en hoe 
zijn deze personen te benaderen? Na afstemming is het onderzoek daarom bijgestuurd naar een 
studie naar de koplopers binnen circulaire economie.  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Deskresearch naar koplopers in de Circulaire economie. Dit deskresearch is uitgevoerd 
door gedragsonderzoeksbureau Duwtje, waarbij Milieu Centraal de afbakening van het 
deskresearch heeft bepaald. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat er nauwelijks onderzoek 
is naar koplopers en dat dit verder kwantitatief onderzoek behoeft. Twee circulaire 
gedragingen bleken het meest interessant om verder te onderzoeken: repareren en 
tweedehands kopen. Vier productgroepen bleken het meest interessant om verder te 
onderzoeken: textiel, meubels, elektronica en huishoudelijke apparaten.  

2. Kwantitatief onderzoek onder koplopers door Motivaction. Voor het vervolgonderzoek 
was het nodig een keuze te maken. Er is gekozen voor de circulaire handeling repareren, 
omdat hier het minste over bekend is, en in het Kaderprogramma van 2021 aandacht voor 
repareren is. Er is gekozen om te focussen op de productgroepen die de grootste milieu-
impact hebben: textiel, meubels en elektronica. Milieu Centraal heeft de vragenlijst 
opgesteld. Als definitie van koplopers is besloten tot de top 25% van mensen die het 
gewenste gedrag ‘repareren’ vertonen. In 2020 is het voorbereidende werk gedaan. In 
2021 volgt de uitvoering van het veldwerk en de analyse van de resultaten. Motivaction zal 
een beknopt rapport opleveren met tabellen waarmee Milieu Centraal indien gewenst 
verder diepte onderzoek kan doen. De externe kosten drukken volledig op het 
Kaderprogramma 2020. 

 
Budgettaire aanpassing 
Het deskresearch is uitbesteed aan gedragsonderzoeksbureau Duwtje. De begrote uren hiervoor 
zijn daarom omgezet in externe kosten. Totale kosten blijven binnen het begrote budget.   
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3.3 Love Your Clothes 
 
Duurzame leefomgeving en circulaire economie 
Textiel is een groeiend probleem in de wereld. Ook in Nederland staat kledingproductie en – 
consumptie steeds meer in de aandacht. Milieu Centraal is een belangrijke en geloofwaardige 
speler om het koop- en gebruiksgedrag van kledingconsumenten te beïnvloeden.  
 
Milieu Centraal is sinds 2018 trekker van de Nederlandse LYC campagne. Love Your Clothes daagt 
consumenten op een positieve manier uit om anders met kleding om te gaan. In 2019 eindigde de 
Europese subsidie voor de Love Your Clothes campagne die onderdeel uitmaakte van de European 
Clothing Action Plan. Milieu Centraal blijft het liefst onder deze paraplu consumentenadviezen  
uitdragen om zo de doelgroep te motiveren anders om te gaan met kleding.  
 
Communicatiemiddelen 
Helaas kan Milieu Centraal er niet vanuit gaan dat de Engelse LYC communicatiemiddelen als basis 
kunnen blijven dienen voor de Nederlandse middelen. Bovendien is het ten tijde van het schrijven 
van dit plan onduidelijk of al ontwikkelde materialen gebruikt mogen blijven worden na 2019. Dit 
betekent dat er meer uren en budget nodig zijn om nieuwe materialen te maken. En misschien 
zelfs tijd en kosten moeten worden gereserveerd om nieuw beeldmateriaal te verwerken in 
bestaande materialen. Voor alle materialen geldt dat we voor onderbouwing altijd uitgaan van 
onze eigen kennisbasis die de onderzoekers van Milieu Centraal actueel houden.  
 
De informatie en materialen die Milieu Centraal in 2019 heeft ontwikkeld over kleding ruilen zijn 
zo actueel dat Milieu Centraal ook in 2020 goede haakjes kan vinden om het ruilen van kleding te 
stimuleren. Op social media zijn deze dan ook weer verspreiden via betaalde promotie en een 
winactie.  
 
Actuele informatie  
In 2020 ontwikkelde Milieu Centraal consumer insights op kleding om inzicht te krijgen in de 
drempels en drijfveren van consumenten om duurzamer kleding te kopen en er op een manier 
mee om te gaan waardoor ze langer meegaan. Op deze manier ontdekten we nóg beter hoe we 
consumenten kunnen sturen in hun gedrag rondom kledingaankoop en -gebruik.  
 
Milieu Centraal heeft haar website geactualiseerd, en de nieuwe inzichten verwerkt in de 
kennisbasis en de website. In 2020 verwerkte Milieu Centraal bijvoorbeeld de resultaten van het 
Fast Fashion onderzoek in de kennisbasis. Ook wilde Milieu Centraal meer weten over de impact 
van gerecyclede vezels nu kleding met gerecyclede vezels steeds vaker te verkrijgen is. Wanneer 
de onderzoeksresultaten over de diverse impact van gerecyclede vezels bekend zijn, kan dit 
aanleiding zijn om het advies over het kopen van kleding gemaakt van gerecyclede vezels aan te 
passen.  
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Nieuwe infographics en andere communicatiemiddelen kregen 
ook een plek op de webpagina’s over kleding als ze geschikt 
waren voor gebruik op web. Deze pagina’s zijn voor 
journalisten vaak aanleiding om Milieu Centraal te vragen om 
meer informatie over kleding. Ook in 2020 vervulde Milieu 
Centraal deze rol van vraagbaak zodat onafhankelijke 
informatie consumenten en journalisten bereikte.  
 
Social media 
De social media kanalen zijn een laagdrempelige manier om 
mensen te bereiken. Door betaalde promotie gaat Milieu 
Centraal mooie resultaten behalen door consumenten te 
wijzen op tips om langer met kleding te doen. Op social media 
zette Milieu Centraal extra in op de ruilbeursactie door er een 
winactie aan te koppelen. 
   
Online shoppen 
In 2019 is de kennisbasis van Milieu Centraal uitgebreid met 
het thema online shoppen. Omdat steeds meer kleding online 
aangekocht wordt, is er binnen het onderwerp ook aandacht 
voor deze productcategorie. In 2020 heeft Milieu Centraal met 
de kennis die is opgedaan adviezen rondom online shoppen 
verder verspreid. Omdat dit online gebeurt, heeft Milieu 
Centraal via social media kanalen de online shoppers bereikt. 
Om ook op het aankoopmoment relevante informatie te 
bieden, onderzocht Milieu Centraal of bannering op andere 
websites goede resultaten kan boeken. Het kan zijn dat, omdat 
je op het aankoopmoment een andere boodschap wilt 
overbrengen, de visuals en teksten voor deze banners anders 
moeten zijn dan wat Milieu Centraal op de eigen website of 
social media kanalen verspreidt.  
 
 

3.3.1 Love your Clothes – Online shoppen 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Doorvertaling van Consumer Insights over tweedehands kleding kopen naar 
communicatiestrategie voor nu en de toekomst. 

2. Vrije publiciteit door onze mediaservice. Dit leverde 200 
artikelen en items met een bereik op van ruim 14,2 
miljoen en een PR-waarde van ruim € 700.000 (dit 
betekent dat je dit bedrag zou moeten betalen als je 
deze media-aandacht zou moeten inkopen). Onder 
andere mediaresultaten bij Editie NL, nu.nl, Radar, RTL 
Nieuws, Glamour, Libelle, Margriet en Ouders van NU.   

3. Bijna 225.000 weergaves van webpagina’s over kleding, 
waarbij bijna de helft de pagina over kleding afdanken bezoekt. Op basis van een grondige 
actualisatie van de kennisbasis schreef Milieu Centraal teksten voor de herziening van de 
webpagina’s.  
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4. De verschillende social media berichten rondom 
tweedehands winkelen en online shoppen 
genereerden een bereik van ruim 280.000 
mensen, bijna 8.500 likes en 350 reacties of 
deelacties.  

5. Op eigen initiatief van het social media team van 
Milieu Centraal, gedekt met eigen middelen of met 
budget voor het thema Circulaire Economie, was er 
ook aandacht voor het juist afdanken van textiel.  
 

Deels gerealiseerd 
1. Qua communicatiemiddelen leidden de Consumer Insights tot een bericht rondom een 

unieke vondst in tweedehands kledingwinkels. Ook een bericht rondom online kleding 
shoppen werd vormgegeven. Zie hieronder voor toelichting waarom er daarnaast geen 
andere nieuwe communicatiemiddelen meer zijn ontwikkeld.  

2. Veelvuldig contact met WRAP over continuering of beëindiging gebruik 
communicatiemiddelen en URL loveyourclothes.nl. Helaas leverde dit tot nu toe geen 
duidelijkheid op rondom overname van URL of 
gebruik van andere middelen. Bij de aanpassingen 
van webpagina’s liet Milieu Centraal daarom indien 
mogelijk de Love Your Clothes 
communicatiemiddelen achterwege, aangezien 
WRAP geen duidelijkheid biedt over de 
continuering van het gebruik van de middelen. 
 

Aanpassing op jaarplan 
1. In overleg met beleidsmedewerkers van IenW 

besloten we dat er in de tweede helft van 2020 
vrijwel geen communicatiemiddelen nieuw 
ontwikkeld zouden worden rondom kleding. IenW 
had de wens om extra inzet te tonen op het thema 
microplasticvezels door minder wassen bij het 
netwerk Iedereen Draagt Bij. Bovendien lieten 
inzichten rondom doelgedragingen rondom kleding 
op zich wachten waardoor weinig tijd overbleef om hierna in 2020 nog goede content te 
ontwikkelen. Al met al is er € 13.560 aan externe kosten op het onderwerp LYC omgezet 
naar uren voor het onderwerp emissie microplasticvezels uit kleding.  

2. Uit eigen middelen betaalt Milieu Centraal een AdWords specialist om met het Google 
Grants account van Milieu Centraal te beheren. Google geeft partijen met een ANBI status 
de gelegenheid om promotie te maken voor hun thema’s. Kleding is een van deze thema’s. 
Dit jaar zorgde dit voor bijna 17.000 kliks naar de website wanneer mensen zochten naar 
kleding kopen, tweedehands kopen, recyclen en repareren.  

3. Milieu Centraal gaf, vanuit eigen middelen, een presentatie over kleding bij een 
gezamenlijke bijeenkomst van een aantal Soroptimist-organisaties  

4. Klimaatklapper kleding is niet doorgegaan omdat de overkoepelende campagne geen 
doorgang krijgt. Begroot budget is gebruikt om inkoop voor vormgeving van een nieuwe 
infographic rondom de R-ladder. Deze infographic wordt in 2021 uitgewerkt.  
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Budgettaire aanpassing 
Overeenkomstig de wens van IenW zijn externe kosten vanuit Love Your Clothes omgezet in uren 
voor het onderdeel Emissie microplastics door kleding wassen. Het budget dat niet is besteed aan 
de Klimaatklapper kleding is omgezet in uren en externe kosten voor het realiseren van een 
infographic over de R-ladder uitgewerkt voor het thema Kleding. 
 
 

3.4 Keurmerken 
 
Keurmerken Non-food 
Consumenten spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame economie. In de ideale 
situatie kopen consumenten duurzame goederen, bijvoorbeeld door te kiezen voor producten met 
een keurmerk voor duurzaamheid. Veel consumenten weten niet waar een 
duurzaamheidskeurmerk of -logo voor staat, laat staan hoe betrouwbaar zo’n beeldmerk is. Milieu 
Centraal helpt hun de weg te vinden in het woud van keurmerken. De Keurmerkenwijzer is daar 
een handige tool voor.  
 
De Keurmerkenwijzer geeft de consument inzicht in welke keurmerken betrouwbaar zijn en een 
hoge ambitie kennen op de duurzaamheidsaspecten milieu, dierenwelzijn of mens en werk. De 
Keurmerkenwijzer is onderverdeeld in beeldmerken voor food en beeldmerken voor non-food. 
Omdat sommige keurmerken uit meerdere typen bestaan (bijv. NaTrue 1, 2 en 3 sterren), is het 
totale aantal beoordelingen meer dan het aantal keurmerken. Voor non-food keurmerken en 
logo’s komen we op totaal 150 beoordelingen. 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Er zouden minimaal 2 minicampagnes worden uitgevoerd voor de onderwerpen tuin, 
schoonmaakmiddelen of energie en apparaten. Door de samenwerking met duurzaam 
schoonmaken (een ander onderdeel in het Kaderprogramma 2020) konden we over 3 
onderwerpen een minicampagnes doen en samen zelfs een influencer inzetten. 

2. Milieu Centraal heeft een bewegende animatie voor een gifvrije tuin met behulp van 
keurmerken ontwikkeld en verspreid via social media kanalen Facebook en Instagram. Er 
werden 276.000 mensen bereikt.  

3. Om keurmerken voor schoonmaken meer in een verhalende context te tonen om zo de 
doelgroep meer aan te spreken, is er voor gekozen om samen te werken met project 
duurzaam schoonmaken. Hierdoor konden de keurmerken voor schoonmaken op een 
meer natuurlijke manier worden opgenomen binnen een groter verhaal over duurzaam 
schoonmaken.  
a. Een voxpop video ‘Hoe groen boen jij’ over groen schoonmaken ontwikkeld en 

verspreid via de social media kanalen Facebook, Instagram en Youtube. Een van de 
tips is het gebruik van schoonmaakmiddelen met keurmerken. De video heeft 293.00 
mensen bereikt en zo’n 31.000 mensen bekeken de video. 

b. Een Instagram campagne met influencer over duurzamer schoonmaken. Influencer 
Elise Boers laat in een YouTube video shoutout zien hoe je duurzaam en 
milieuvriendelijk schoonmaken makkelijk kan toepassen in het huishouden met een 
paar simpele en duurzame stappen. De YouTube video is meer dan 157.000 keer 
bekeken en de Instagram story leverde meer dan 130.000 impressies op. De content 
werd het meest bekeken door vrouwen tussen de 25-34 jaar. Een deel van de video 
hebben we ook gebruikt voor onze eigen kanalen op Facebook en Instagram. Hierbij 

https://www.facebook.com/177508708941577/videos/259605181986665
https://www.facebook.com/177508708941577/videos/654850498399640
https://www.youtube.com/watch?v=LrvGXrBaBOM&t=40s


  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2020 
 

Pagina 56 van 81 

keken nog eens 70.000 mensen de video. Een groot deel van deze kosten (inclusief 
promotie) zijn betaald vanuit dit onderdeel non-food keurmerken.  

4. Milieu Centraal ontwikkelde een voxpop video over groen klussen door gebruik van 
keurmerken. Deze verspreidde we via de social media kanalen Facebook, Instagram en 
Youtube. Vanwege de beperkingen door covid-19 pandemie spendeerden consumenten 
veel tijd en geld aan klussen. In de zomervakantie bleven veel mensen thuis en gingen 
klussen aan hun huis. Om die reden is er besloten de aandacht te vestigen op keurmerken 
op klusmaterialen. De video heeft 521.000 mensen bereikt en zo’n 104.000 mensen 
bekeken de video. 

5. In totaal zijn er met de verschillende mini-campagnes mooie resultaten gehaald via onze 
social media kanalen: 1.160.500 bereikte mensen, 280.000 videoweergaves en zo’n 1100 
kliks naar de Keurmerkenwijzer.  

 

Fotostory Voxpop video Groen klussen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Consumentenvraagbaak. Bij de Keurmerkenwijzer hoort een speciale inbox, waar 
consumenten vragen kunnen stellen over een duurzaam beeldmerk dat ze zijn 
tegengekomen op verpakkingen. Milieu Centraal beantwoordde deze vragen. 

7. Netwerkmanagement. Op het gebied van keurmerken wordt Milieu Centraal gezien als de 
onafhankelijke expert. We krijgen regelmatig vragen binnen om duiding te geven aan de 
waarde van beeldmerken voor duurzaamheid. Zowel van leveranciers als inkopers van 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wut8kwcLl-8
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retailers. Hierdoor merken we dat niet alleen consumenten de Keurmerkenwijzer 
gebruiken, maar dat ook retailers zich voor hun duurzame inkoopbeleid wenden tot de 
Keurmerkenwijzer. Leveranciers van producten met een beeldmerk die niet met een hoge 
beoordeling in de Keurmerkenwijzer staan of niet voorkomen in de Keurmerkenwijzer, 
merken dat zij worden afgewezen voor het duurzame assortiment. In dat geval kloppen zij 
geregeld aan bij Milieu Centraal voor toelichting. Met Kruidvat is een project gedaan 
waarmee ze op de (online) winkelvloer onderbouwd kunnen aangeven welke 
verzorgingsproducten duurzaam zijn. Kruidvat wil dit in 2021 implementeren. Met Bol.com 
zijn vervolggesprekken geweest om een duurzamere keuze beter online zichtbaar te 
maken. Dit vervolg zal in 2021 plaatsvinden voor verzorgingsproducten. Bij beide retailers 
spelen keurmerken een belangrijke rol bij het duiden van duurzaam assortiment. Deze 
activiteiten heeft Milieu Centraal uitgevoerd in opdracht van genoemde retailers, en zijn 
geen onderdeel van het Kaderprogramma onderdeel over non food keurmerken. 

8. Milieu Centraal heeft diverse interviews gegeven. Door het Signaal van ACM was er extra 
aandacht voor keurmerken met onder meer de vraag of er sprake is van Greenwashing en 
hoe de consument zich hiertegen kan wapenen. De Keurmerkenwijzer geeft consumenten 
een handelingsperspectief. In de Keurmerkenwijzer wordt duidelijk wat betrouwbare, 
ambitieuze keurmerken zijn waar de consument op kan vertrouwen en wat het verhaal 
achter een beeldmerk is. Woordvoering richting media is opgenomen in de kerntaak.  
In totaal waren er 308 nieuwsberichten waar Milieu Centraal een rol vervulde als expert 
op het gebied van keurmerken. Zo noemde Nu.nl de Keurmerkenwijzer van Milieu 
Centraal in artikelen over kleding en schoonmaakmiddelen. Ook het AD met alle regionale 
dagbladen noemde de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Het totale bereik van de 
nieuwsberichten was 20.255.000. De totale advertentiewaarde van de nieuwsberichten 
was zo’n € 730.000. 
 

 
 

9. De Keurmerkenwijzer up to date houden, is een continu proces. Onderhoud en beheer van 
de Keurmerkenwijzer is opgenomen in de kerntaak.  

10. Service Level Agreement (SLA) en hosting. Om de Keurmerkenwijzer te laten draaien en 
technisch te onderhouden heeft Milieu Centraal een contract met een externe 
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hostingpartij. De helft van deze kosten vallen binnen dit budget (non food keurmerken. De 
andere helft van de kosten financiert het ministerie van LNV (food keurmerken).  

11. In 2020 gebruikten 102.000 mensen de Keurmerkenwijzer waarbij er zo’n 330.000 
paginaweergaven waren.  
 

Aanpassing op jaarplan 
1. Energie en apparaten: het energielabel is het belangrijkste keurmerk voor energie en 

apparaten en omdat deze werd herzien met daarbij een ondersteunende 
publiekscampagne (vanuit het ministerie van BZK), had een social media campagne geen 
toegevoegde waarde. Daarvoor in de plaats is in overleg met het ministerie van IenW 
gekozen voor een social media campagne rondom keurmerken voor klussen.  

2. Er is door de onderzoekers veel werk verzet in de kennisbasis. Als resultaat daarvan zijn er 
extra uren gemaakt op de keurmerken voor non food. Aanpassingen moesten worden 
doorgevoerd in de beoordelingsformulieren en op de Keurmerkenwijzer zelf. Ook is er 
getracht de weergave in de Keurmerkenwijzer consequenter en daardoor duidelijker te 
maken voor de consument.  
 

Budgettaire aanpassing 
In overleg met IenW zijn niet bestede externe kosten omgezet in uren. 
 
 

3.5 Emissie microplastics  
 

3.5.1 Emissie microplastic bandenspanning 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. 2020 was een raar jaar voor het onderwerp Bandenspanning. De Corona-crisis maakte dat 
Milieu Centraal er in april, mei en juni niet over communiceerde.  

2. Half juni pakten we de draad weer op met een link naar Corona: ‘Ook als je auto een tijd 
stil heeft gestaan, verliezen je banden lucht’.  

3. Voorafgaand aan zomer- en herfstvakantie én in de bandenwisselweken, heeft Milieu 
Centraal als vanouds flink op social media gepost over dit onderwerp.  

4. We maakten twee nieuwe infographics over microplastics, om autobezitters te vertellen 
dat je banden op de juiste spanning houden, jaarlijks 
leidt tot 180 gram minder microplastics in het milieu. 

5. Milieu Centraal onderzocht of er verschil is tussen 
een elektrische auto en een brandstofauto in de 
hoeveelheid fijnstof die van banden en remmen slijt.  

6. We gaven I&O Research opdracht om uitgebreid de 
beweegredenen van consumenten rond het pompen 
van banden in beeld te brengen. Het 
onderzoeksrapport is inmiddels gedeeld met de 
opdrachtgevers en de werkgroep Kies de Beste Band. 
In 2021 zal Milieu Centraal de relevante bevindingen 
vertalen naar nog effectiever communicatie over dit 
onderwerp.   

7. Er is in een kant-en-klare pagina voor lokale huis-aan-
huisbladen ontwikkeld en verspreid. 

 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2020 
 

Pagina 59 van 81 

 

3.5.2 Kleding wassen  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. In 2020 investeerde Milieu Centraal veel tijd (meer dan 
oorspronkelijk begroot) in het netwerk Iedereen Draagt Bij 
(over de uitspoeling van microplastics bij het wassen van 
kleding): in de kennisgroep en als trekker van de werkgroep 
communicatie. Op deze manier eindigden we het jaar met 
vrijwel compleet afgestemde en volledig met kennis 
onderbouwde voorstellen voor communicatie vanuit het 
netwerk.  

2. De webpagina Plastic in zee, waar microplasticvezels uit kleding 
een onderdeel is, werd bijna 12.000 keer weergegeven met een 
kijktijd van 4.10, een minuut meer dan gemiddeld op 
milieucentraal.nl. 

3. De uitlegvideo over microplasticvezels uit kleding werden 
215.000 keer bekeken, die  mensen bekeken de video minimaal 
15 of 30 seconden (afhankelijk van het platform waar ze hem in 
beeld kregen). Vervolgens deelden 125 mensen deze video ook 
met hun eigen volgers. 
 

Deels gerealiseerd 
1. Het consumentenonderzoek, uitgevoerd door Motivaction, zorgde voor interessante input 

voor Consumer Insights over minder wassen, voor de communicatievoorstellen vanuit het 
netwerk Iedereen Draagt Bij en voor de campagneopzet minder wassen. Het 
consumentenonderzoek leidde niet tot het genereren van vrije publiciteit in media, zoals 
oorspronkelijk bedacht, omdat het netwerk Iedereen Draagt Bij nog niet klaar was om 
extern te gaan communiceren. 
 

Budgettaire aanpassing 
1. In overleg met beleidsmedewerkers van IenW is er extra inzet getoond op het thema 

microplasticvezels door minder wassen bij het netwerk Iedereen Draagt Bij. Hiervoor is 
budget voor externe kosten bij het onderdeel Love Your Clothes (3.3, pag. 52 – 55) 
omgezet in uren voor het onderdeel Emissie microplastics door kleding wassen.   

 
 

3.6 Houtrook 
 
In 2018/2019 heeft Milieu Centraal een toolkit met communicatiematerialen ontwikkeld die 
gemeenten en andere partijen kunnen inzetten voor publieksvoorlichting over hout stoken. De 
voorlichtingscampagne startte in het najaar van 2019, bij aanvang van het stookseizoen en liep 
door in 2020. Milieu Centraal heeft de campagne geëvalueerd en waar nodig aangepast voor het 
stookseizoen najaar 2020.  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Evaluatie van de voorlichtingsmaterialen onder gemeenten.  
De vragenlijst is in overleg met het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat (RWS) 
opgesteld door Milieu Centraal. De verspreiding is gedaan door RWS via het platform 
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Schone Lucht akkoord (SLA) (inclusief een oproep om in te vullen tijdens overleg), Infomail, 
en via persoonlijke e-mails. Er is 27 maal antwoord gegeven. Van de respondenten geeft 
74% het voorlichtingsmateriaal een 7 of hoger. Uit de enquête blijkt dat 55% van de 
respondenten het materiaal (deels) heeft gebruikt. Voor het komend seizoen verwacht 
52% van de respondenten het voorlichtingsmateriaal (deels) te gaan gebruiken en 33% 
misschien. 

2. Voorvloeiend uit deze evaluatie onder gemeenten en in overleg met stakeholders zoals 
NHK en RIVM is het voorlichtingsmateriaal van de toolkit aangepast. Teksten en 
infographic zijn aangepast. De baard van de man in de infographic zou kunnen worden 
aangezien voor een mondkapje, daarom zijn de figuurtjes aangepast. Er is gelijk van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om de figuurtjes meer inclusief en hipper te maken.  

3. Uit de enquête bleek dat gemeenten wensen hadden over de materialen voor social 
media. Men wilde daken van huizen die passen bij de eigen gemeente. Daarom is er 
besloten een open vormgevingsbestand aan te leveren, waar gemeenten een eigen foto in 
kunnen plaatsen. Tevens is een bestand aangeleverd met een ‘neutrale’ uitstraling van 
daken. Ook zijn er extra uitingen voor Facebook en Twitter gemaakt, waarin enkele losse 
tips uit de infographic worden getoond.  

4. In verband met de covid-19 situatie was het niet wenselijk om kwalitatieve enquêtes 
onder inwoners te doen. Alternatief is er middels een zogenoemde ‘dark post’ (via 
promotie buiten de volgers groep van Milieu Centraal) een enquête op Facebook 
gehouden onder liefhebbers van houtstook en barbecue, om de visuele middelen te 
evalueren. Er waren 155 respondenten. Binnenshuis stookt 84% van de respondenten via 
een houtkachel, pelletkachel of open haard. Buitenshuis gebruikt 65% van de 
respondenten een barbecue op kolen en 30% een vuurkorf. In onderstaand overzicht is te 
zien dat het visuele materiaal van een ruime meerderheid (variërend van 59% tot 86%) 
van de respondenten een voldoende krijgt.  
 

 Ruim voldoende (7 t/m 10) Onvoldoende (1 t/m 5) 

Infoplaatje binnenstook 75% 14% 

Infoplaatje buitenstook 66% 21% 

Ervaringsvideo 60% 25% 

Facebook 42% 41% 

 
5. Offline campagne via kant-en-klaar opgemaakte pagina’s in lokale huis-aan-huisbladen. 

Ook deze informatieve pagina’s voor huis-aan-huisbladen zijn aangepast conform de 
aanpassingen in de toolkit. In het najaar is een halve pagina full colour aangeboden aan de 
huis-aan-huisbladen, en deze heeft via gegarandeerd bereik een half miljoen lezers 
bereikt. Ook zijn de verschillende pagina’s verspreid en aangeboden voor gratis plaatsing. 
Ingeval er een advertentie last minute uitvalt, dan kunnen lokale kranten deze pagina’s 
plaatsen, waardoor het bereik nog hoger uit kan komen.  
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Halve pagina Kant-en-klare pagina’s in huis-aan-huisbladen 
 

 
 

6. Milieu Centraal fungeert als vraagbaak voor consumenten en journalisten. Onder andere 
Nu.nl, AD met alle regionale edities en Libelle verwezen in artikelen over houtstook naar 
de stooktips op Milieu Centraal.  
 
Over luchtkwaliteit in brede zin  (waaronder artikelen over houtstook, houtkachel, 
barbecue of vuurkorf, maar ook luchtkwaliteit in huis) zijn afgelopen jaar 289 berichten in 
de media verschenen waarin Milieu Centraal werd genoemd, met een bereik van bijna 
15.900.000 en een advertentiewaarde van € 905.000. Hieronder zijn ook berichten die 
gemeenten plaatsen met materialen uit de toolkit, waarbij ze verwijzen naar de website 
van Milieu Centraal. Alleen op houtrook heeft Milieu Centraal gegevens over het 
mediabereik. 
 
Over stookoverlast door houtkachel en barbecue zijn het afgelopen jaar 118 berichten in 
de media verschenen waarin Milieu Centraal werd genoemd, met een bereik van 
6.756.000 en een advertentiewaarde van € 631.000. 
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Artikelen in Nu.nl en AD 
 

 
 

7. Aandacht voor hinder door houtstook op de winkelvloer. Milieu Centraal heeft het 
onderwerp onder de aandacht gebracht van de branchevereniging voor Doe Het Zelf-
zaken en van de Tuinbranche. De Doe Het Zelf-branche is voornemens in 2021 met behulp 
van informatie uit de toolkit materialen te maken, die iedere winkelketen in de eigen 
huisstijl op de website kan plaatsen. Bij de Tuinbranche is het onderwerp op de agenda 
gezet. Er wordt door de branchevereniging gekeken of er voldoende draagvlak is, om hier 
in 2021 aandacht aan te geven.  

 
Budgettaire aanpassing 
Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend in hoeverre de communicatiemiddelen 
moesten worden aangepast. Om die reden waren de kosten PM opgenomen. Omdat er geen extra 
budget was en het om relatief kleine aanpassingen bleek te gaan, is een deel van de externe 
kosten ingezet om de communicatiemiddelen uit de toolkit aan te passen. Hierdoor is een wat 
kleiner deel van het budget voor externe kosten ingezet voor de Kant-en-Klare pagina’s in lokale 
Huis-aan-huisbladen. Hoewel er eigenlijk alleen voldoende budget was voor een kwart pagina 
tabloid, is het de uitgever van de opgemaakte pagina’s toch gelukt om een halve pagina tabloid te 
plaatsen in de huis-aan-huiskranten. Deze beperkte verschuivingen bleven binnen het totaal 
begrote budget. 
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II Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 
 
3.7 Gedragsinzichten en social media OenM 

 
3.7.1 Gedragsinzichten 
In 2020 heeft Milieu Centraal een gedragsanalyse gemaakt voor desinfectantia. Tijdens de COVID-
19 uitbraak is er veel aandacht voor het reinigen van handen en oppervlakten. Dit heeft onder 
meer geleid tot het overmatig en verkeerd gebruik van desinfecterende middelen. Op verzoek van 
IenW – directie OenM heeft Milieu Centraal bekeken wat de mogelijkheden zijn om in 2021 
mensen te informeren over het overmatig en verkeerd gebruiken van desinfectantia. Dit 
gedragsonderzoek richtte zicht op de motivatoren en belemmeringen om handen en oppervlaktes 
niet met desinfecterende middelen maar met water en zeep te wassen.  
 
3.7.2 Social media 
Met dit onderdeel benut Milieu Centraal sociale media aanvullend om nog meer consumenten te 
bereiken met de OenM-onderwerpen. Dit heeft dus bijgedragen aan de behaalde resultaten die 
zijn beschreven bij onderdeel 2.5 op pagina 24. 
 
 

3.8 Milieurisico’s 
 

3.8.1 Communicatieadvies burgers rondom milieuthema’s  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Milieucentraal.nl en de Atlas Leefomgeving linken op diverse webpagina’s vaker naar 
elkaar toe bij relevante thema’s. Op deze manier krijgen burgers in de Atlas Leefomgeving 
meer handelingsperspectieven en via milieucentraal.nl meer verdiepende 
(kaart)informatie. 

2. Organisaties maakten onderling nader kennis door interactieve presentaties in teams. 
3. Social media advies van Milieu Centraal aan het Atlas Team bij ingebruikname nieuwe 

social media kanalen.  
4. Organisatie van drie overleggen tussen het Atlas Team en Milieu Centraal. 
5. Inzet consumentenexpertise bij diverse thema-bijeenkomsten van de Atlas Leefomgeving: 

thema’s Lucht, Klimaat en Bouw. 
6. Advies bij opzet nieuwe thema’s van de Atlas: afval, klimaat en energie. 

 
Aanpassing op jaarplan 

1. Actieve deelname aan interactieve sessie van DisGover in plaats van optreden als 
workshopleider bij de Atlas jaarconferentie. 
 
 

3.8.2 Asbestdaken en andere asbesttoepassingen 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Consumentenonderzoek geeft stand van zaken over kennis over asbestdaken en over de 
bereidheid om het asbestdak te verwijderen. 
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2. Organisatie online communicatietafel rondom de Week van de Asbestvrije Schuur. Dit 
vroeg een stuk meer voorbereidingstijd dan de eerder geplande offline communicatietafel. 
De reacties inhoudelijk en op de vorm van de bijeenkomst waren zeer positief.  

3. Oplevering en verspreiding van de toolkit voor de Week van de Asbestvrije Schuur voor 
potentiële initiatiefnemers van een collectieve actie.  

4. Ruim 2 miljoen huishoudens zijn via lokale huis-aan-huisbladen op de hoogte gebracht 
van de risico’s van asbest, handelingsperspectieven en de hoeveelheid te verwijderen en 
verwijderde daken. 

5. Update infographic rondom monitoring van hoeveelheid verwijderde asbestdaken in 
relatie tot de totale opgave, inclusief verbeterde vormgeving en update cijfers.  

6. Ruim 750.000 huiseigenaren zijn tweemaal via een advertentie in Vereniging Eigen Huis 
magazine op de hoogte gebracht van de risico’s van asbest, handelingsperspectieven en 
de hoeveelheid te verwijderen en verwijderde daken. Ze weten dat het belangrijk is om 
asbest van je dak te halen.   

7. Oplevering van een korte en lange versie van de ervaringsvideo collectieve actie.  
8. De ervaringsvideo rondom een asbestinventarisatie kreeg zo’n 250.000 views. Zo’n 22.000 

mensen bekeken de video met instructievideo voor het plaatsen van een nieuw dak die 
doorverwijst naar meer informatie over asbestdaken. 

9. Door social media campagnes weten ruim 30.000 mensen 
beter hoe je een asbestdak kunt herkennen en ruim 85.000 
mensen dat producten direct besteld bij buitenlandse 
webshops asbest kunnen bevatten.  

10. Bijna 80.000 weergaves van webpagina’s over asbest met 
een gemiddelde bezoektijd van 3.47, langer dan gemiddeld 
op milieucentraal.nl.  

11. Milieu Centraal leverde eind 2020 een plan van aanpak voor 
mediabenadering op om asbestdaken als thema proactief 
onder de aandacht te brengen. Ondanks dat media in 2020 
niet proactief werd benaderd hadden berichten rondom 
asbest waarin Milieu Centraal genoemd een bereik van 
2.000.000. Opvallend is dat hier regelmatig de link met 
verduurzaming wordt gelegd.  

12. In juli 2020 leverde Milieu Centraal een nieuwe en met 
stakeholders afgestemde versie van de kernboodschap 
asbestdaken op.  

13. Voorbereiding en actieve deelname aan tafels rondom 
communicatie, risico’s en kosteninschatting voor het 
vervangen van een nieuw dak, georganiseerd door het 
programmabureau. 

 
Deels gerealiseerd 

1. Pilotgemeente Nieuwegein organiseerde een actie in het kader van de Week van de 
Asbestvrije Schuur. Ze organiseerden dit minder collectief dan vooraf gedacht, vanwege 
covid-19. Andere gemeenten zoals Hof van Twente en Lelystad motiveerden dakeigenaren 
wel in dezelfde periode om hun asbestdak van hun schuur te vervangen, maar 
organiseerden vanwege covid-19 geen concrete actie. Meer gemeenten toonden interesse 
en bereiden zich voor op een actie in 2021. 
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Aanpassing op jaarplan 
In overleg met IenW is overeengekomen dat de volgende wijzigingen in het jaarplan nodig waren. 

1. Vanwege uitstel van communicatie over het fonds, heeft Milieu Centraal in 2020 nog geen 
concreet advies kunnen geven aan particuliere dakeigenaren over wanneer zij aanspraak 
kunnen maken op het fonds voor verwijdering. 

2. Begeleiding van media inkoop, die was ingekocht met budget uit 2019, en uitgevoerd 
moest worden in 2020 werd gedekt met uren uit 2020.  

3. Vanwege faillissement van het mediabureau waarbij al eerder advertenties bij Vereniging 
Eigen Huis magazine ingekocht waren, dekte Milieu Centraal de betaling van één 
advertentie rondom asbestdaken uit eigen middelen. De betaling van de andere 
advertentie is uit het budget voor asbestdaken 2020 gedekt. Dit betekende dat de 
volgende zaken niet opgepakt konden worden:  
• Geen nieuw fotomateriaal, dat helpt bij het herkennen van asbesttoepassingen anders 

dan asbestdaken. 
• Geen nieuwe video over andere asbesttoepassingen dan daken kunnen laten maken. 

 
Budgettaire aanpassing 
Een deel van het budget voor het thema Asbest andere toepassingen (ruim 11K euro) is in overleg 
met IenW overgezet naar het thema asbestdaken.  
 
 

3.9 Gezond in en om huis en tuin 
 
3.9.1 Biociden en gewasbeschermingsmiddelen  
 

Informeren over bestrijdingsmiddelen 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. De visual die voorheen de ‘de etikettenwijzer’ was, is aangepast naar de nieuwe visual 
‘Plaag verjagen met gif? Koop en gebruik bewust’. De visual is te 
zien op de webpagina over bestrijdingsmiddelen en het milieu. 
Ook is de visual te zien in een advertorial in het tuinblad Groei 
en Bloei en deze is vanaf 18 maart 2021 in de winkels te zien 
met een oplage van 246.000 (budget voor deze advertorial komt 
uit het kaderplan 2020, deels uit dit onderdeel en deels uit het 
onderdeel Gifvrije tuin.   

2. We hebben de visual ‘Geïmpregneerd tuinhout – veilig 
weggooien’ ontwikkeld en geplaatst op de webpagina over 
verantwoord hout kiezen en deze visual is geplaats in een kek-
pagina (zie punt hieronder). 

3. In september 2020 is de kant-en-klaar opgemaakte pagina voor 
lokale huis-aan-huisbladen ‘Een plaag voorkomen is effectiever 
dan bestrijden’ verspreid. De visuals ‘Geïmpregneerd tuinhout – 
veilig weggooien’ en de visuals ontwikkeld voor Beter bestrijden 
maakten onderdeel uit van deze pagina. Ook wordt op deze 
pagina uitgebreid ingegaan op hoe je plaagdieren kan 
voorkomen en kan bestrijden met natuurlijke vijanden.  

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ongediertebestrijding/bestrijdingsmiddelen-en-het-milieu/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/verantwoord-hout-kiezen/
http://www.stopperpagina.nl/campagnes/?cid=134
http://www.stopperpagina.nl/campagnes/?cid=134
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De pagina heeft een oplage van 284.823 bereikt met een mediawaarde van een € 11.160,-. 
Dit is een stuk lager dan verwacht, maar door de Coronacrisis hebben huis-aan-huisbladen 
bezuinigd in het aantal pagina’s dat ze wekelijks uitbrengen, waardoor ze minder extra 
content hebben toegevoegd.  
We hebben aan aantal kleine aanpassingen doorgevoerd en deze nieuwe versie wordt in 
de week van 1 maart opnieuw verspreid. Dat is in dezelfde week dat Beter bestrijden een 
extra impuls krijgt. Dit valt binnen het budget van 2020. 

4. Gedurende het seizoen heeft Milieu Centraal social posts uitgestuurd over plagen, onder 
meer een video over wespen en slakken met een bereik van 225.000 mensen met een 
promotiebudget van € 1.000,-. Ook hebben we aandacht besteed aan de 
eikenprocessierups.   

5. Begin december hebben we een social post geplaatst met ‘Tips tegen muizenoverlast’, 
deze Visual bereikte ruim 35.000 mensen met een promotiebudget van € 1.000,-. De uren 
voor ontwikkeling en promotie komen uit het onderdeel gifvrije tuin. 

6. Omdat verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen gevolgen heeft voor (wilde) bijen en 
andere nuttige insecten hebben we ook aandacht besteed aan bijvriendelijke tuinen. De 
bijenboog met inheems planten maakte onderdeel uit van de kant-en-klaar opgemaakte 
pagina voor lokale huis-aan-huisbladen ‘Zo zorg je voor een groene tuin’ (zie voor uitleg en 
resultaten het punt hieronder. Ook hebben we via social media aandacht besteed aan 
bijvriendelijk tuinieren met een visual over bijen, de bijenboog visual en een video over 
het maken van een bijenhotel. Samen hadden zij een bereik van ruim 45.000 mensen met 
een promotiebudget van € 400,-.  

7. Journalisten benaderen Milieu Centraal met enige regelmaat met vragen over plagen. In 
2020 had Milieu Centraal op het onderwerp ‘plagen’ via vrije publiciteit een totaal bereik 
van 3.255.567 met een advertentiewaarde van € 145.453.  

8. Alle webpagina’s over de verschillende plagen zijn geactualiseerd.  
9. Website: de plagenpagina’s hadden binnen het thema Duurzaam Consumeren met 33% 

de meeste paginaweergaven, in totaal 1.380.043 paginaweergaven.  
De plagen fruitvliegjes, zilvervisjes/papiervisjes en muizen staan in 2020 respectievelijk op 
nummer 1, 2 en 3 in de top 10 van meest bezochte webpagina’s van Duurzaam 
Consumeren. Fruitvliegjes had 215.352 paginaweergaven, zilvervisjes en papiervisjes 
178.009 paginaweergaven en muizen 174.791 paginaweergaven. Kattenoverlast staat op 
nummer 5 in de top 10 met 110.347 paginaweergaven en motten staat op nummer 6 met 
108.028 paginaweergaven.  
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Goed gebruik huis-tuin- en keukenmiddeltjes 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Visual ‘Slimme Tips tegen plagen’ ontwikkeld en geplaatst op de webpagina ‘Tips tegen 
plagen en ongedierte’.  

2. Een advertorial van de visual ‘Slimme Tips tegen plagen’ in de 
tuinbladen Groei en Bloei en Tuinseizoen om de (donker)groene 
doelgroep te benaderen. Gepubliceerd op donderdag 17 
september 2020, met een oplage van respectievelijk 251.000 en 
62.000. 
In juli 2020 is de kant-en-klaar opgemaakte pagina voor lokale 
huis-aan-huisbladen ‘Zo zorg je voor een groene tuin’ verspreid. 
De visual ‘Slimme Tips tegen plagen’ maakte onderdeel uit van 
deze pagina alsook een uitleg over hoe je gif gepast gebruikt. De 
pagina heeft een oplage van 356.103 bereikt met een 
mediawaarde van een bijna € 10.000,-. Dit is een stuk lager dan 
verwacht, maar door de Coronacrisis hebben huis-aan-
huisbladen bezuinigd in het aantal pagina’s dat ze wekelijks 
uitbrengen, waardoor ze minder extra content hebben 
toegevoegd.  
We hebben aan aantal kleine aanpassingen doorgevoerd en 
deze nieuwe versie wordt eind maart 2021, bij de start van het 
tuinseizoen, opnieuw verspreid. Dit valt binnen het budget van 2020. 
 

Aanpassing op jaarplan 
Milieu Centraal wilde aansluiten bij Gardenista, het jaarlijkse tuinfestival van Nederland. Vanwege 
corona is dit festival afgelast. Daarnaast paste het ontwikkelen van voxpops filmpjes 
(straatinterviews) niet binnen het budget en hebben we dat laten vervallen.  
 

Samenwerking Branche en Retailers 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. De campagnepagina Beter bestrijden is gelanceerd. 
2. Op de dag van de lancering heeft Milieu Centraal een persbericht geplaatst, inclusief een 

quote van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.  
3. Via sociale media werden er 4 visuals uitgestuurd over beter bestrijden met de plagen 

zilvervisjes, muizen, mieren en er was ook een post over schimmels. Samen hebben ze 
90.000 mensen bereikt, met 2757 likes en 1795 reacties met een promotiebudget van  
€ 1.500,-.  

4. Bovenstaande staat los van (het bereik van) alle partners, die de middelen hebben 
gebruikt in hun nieuwsbrieven, website en andere middelen. 

 
 

  

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ongediertebestrijding/tips-tegen-plagen-en-ongedierte/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ongediertebestrijding/tips-tegen-plagen-en-ongedierte/
http://www.stopperpagina.nl/campagnes/?cid=133
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/beter-bestrijden/
https://www.milieucentraal.nl/persberichten/beter-gebruik-bestrijdingsmiddelen/
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3.9.2 Gifvrije tuin 
 

De groenesubsidiewijzer 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Lancering Groenesubsidiewijzer.nl. De Groenesubsidiewijzer geeft voor consumenten een 
actueel overzicht van de beschikbare subsidies in gemeenten om hun tuin te vergroenen. 
Hierin zijn ook de subsidies opgenomen die door waterschappen en provincies worden 
aangeboden.  

2. Persbericht over de lancering van de Groenesubsidiewijzer.  
3. Actualisering in november 2020.  
4. Via een link-post is de Groenesubsidiewijzer gepromoot voor € 1.500,-. Hiermee zijn  

130.000 mensen bereikt, bijna 1.000 likes, 230 reacties en bijna 10.000 clicks naar de 
Groenesubsidiewijzer.  

 
Aanpassing op jaarplan 
De ontwikkeling van de Groenesubsidiewijzer viel lager uit dan gedacht waardoor externe kosten 
zijn aangepast. Oorspronkelijk zou € 5.000 naar de campagne over desinfecteren gaan. Maar 
omdat het ontwikkelen is uitgesteld, is er € 2.500,- uitgegeven voor de ontwikkeling van de 
infographic. Het overige deel is uitgegeven aan de visual ‘Plaag verjagen met gif? In Groei en Bloei 
in maart 2021, aan het actualiseren van de groenesubsidiewijzer in het najaar en aan de promotie 
van de visual de Natuurlijke tuin – 10 tips voor een duurzame en makkelijke tuin.  
 

De natuurlijke tuin 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Herziening van de visual ‘De levende tuin’ naar de ‘Natuurlijke tuin – 10 tips voor een 
duurzame en makkelijke tuin’. Deze visual is geplaatst op de webpagina ‘Voordelen van 
een groene tuin’. Voor social media is hier een simpele uitvoering voor gemaakt en 
geplaatst, met een bereik van bijna 65.000 mensen en 2750 likes. Ook maakt deze visual 
onderdeel uit van de kant-en-klaar opgemaakte pagina voor lokale huis-aan-huisbladen 
‘Zo zorg je voor een groene tuin’, in juli verspreid. De resultaten hiervan staan beschreven 
bij het onderdeel ‘Goed gebruik huis-tuin- en 
keukenmiddeltjes’ van deze rapportage. 

2.  Journalisten benaderen Milieu Centraal regelmatig met 
vragen over de tuin. In 2020 had Milieu Centraal op het 
onderwerp ‘de tuin’ een totaal bereik van 25.458.661 
met een advertentiewaarde van € 1.238.439. Het 
onderwerp kerstbomen in het najaar doet het erg goed, 
met onder meer een televisie optreden bij Radar en 
interviews bij NU.nl en het Algemeen Dagblad.  

3. Gedurende het seizoen hebben we social posts 
uitgestuurd over natuurlijk en klimaatbestendig 
tuinieren. Onder meer hebben we een visual uitgestuurd 
over planten 1x per week water geven i.p.v. dagelijks, en 
een video met tips over water besparen in de tuin. Beide 
posts deden het heel erg goed, samen hebben ze 
180.000 mensen bereikt, 1.320 likes, 223 reacties, 540 

https://groenesubsidiewijzer.verbeterjehuis.nl/groenesubsidiewijzer/
https://www.milieucentraal.nl/persberichten/tuinvergroeners-krijgen-vaker-subsidie/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/voordelen-van-een-groene-tuin/
http://www.stopperpagina.nl/campagnes/?cid=133
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shares en ruim 500 clicks naar de webpagina. Dit met een gezamenlijk promotiebudget 
van € 1.000,-. 

4. We hebben een post uitgestuurd over ‘Kies de juiste grondsoort’ met een bereik van bijna 
17.000 mensen met een promotiebudget van € 250,-.  

5. De tuinpagina’s hadden binnen het thema Duurzaam Consumeren 8% van de 
paginaweergaven, in totaal 342.190. De pagina ‘Zelf composteren staat op nummer 10 in 
de top 10 van meest bezochte webpagina’s van Duurzaam Consumeren met 86.828 
weergaven.  

 

Groene tuinweken (werktitel)  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 
De groene tuinweken zijn komen te vervallen door Corona.  
 
Aanpassing op jaarplan 
In afstemming met IenW zijn € 5.000,- externe kosten voor de groene tuinweken besteed aan de 
ontwikkeling en promotie van de visual ‘Tips tegen muizenoverlast’ (beschreven bij het kopje 
‘Informeren over bestrijdingsmiddelen)’ en 30 uur voor de infographic desinfectiemiddelen 
(beschreven bij ‘Duurzaam schoonmaken). De uren zijn besteed aan de Natuurlijke en 
klimaatbestendige tuin, alsook aan de infographic desinfectiemiddelen.  
 
 

3.9.3 Duurzaam schoonmaken 
 

Campagne #Schoongenoeg 
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Milieu Centraal heeft de voxpop ‘Hoe groen boen jij’ ontwikkeld en via verschillende 
kanalen verspreid. De voxpop was een groot succes met een bereik van bijna 300.000 
mensen.  

2. Visual ‘Checklist duurzaam schoonmaken’ ontwikkeld en geplaatst op de 
webpagina ‘Schoonmaaktips’. Voor social media is hier een simpele uitvoering 
van gemaakt en geplaatst met een bereik van bijna 120.000 mensen en 4.000 
clicks naar de webpagina met schoonmaaktips.  

3. Influencer Elise Boers laat in een YouTube video shoutout zien hoe je duurzaam 
en milieuvriendelijk schoonmaken makkelijk kan toepassen in het huishouden 
met een paar simpele en duurzame stappen. De YouTube video is ruim 157.000 
keer bekeken en de Instagram story leverde ruim 130.000 impressies op. De 
content werd het meest bekeken door vrouwen tussen de 25-34 jaar.  
We hebben dit opgezet in samenwerking met het project keurmerken, een 
ander project in dit Kaderprogramma. Een groot deel van deze kosten (inclusief 
promotie) zijn betaald vanuit keurmerken.  

4. Schoonmaken is een interessant onderwerp voor journalisten. Zij vroegen  
Milieu Centraal dan ook vaak naar feiten over duurzaam schoonmaken. Onder 
meer verschenen er artikelen op NU.nl, in Trouw en meerdere keren in het 
Algemeen Dagblad. In 2020 had Milieu Centraal op het onderwerp 
schoonmaken een totaal bereik van 13.984.927 met een advertentiewaarde van  
€ 311.486.  

5. De schoonmaakpagina’s hadden in 2020 in totaal 80.011 paginaweergaven.  

https://www.facebook.com/177508708941577/videos/654850498399640
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/schoonmaken/schoonmaaktips/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/schoonmaken/schoonmaaktips/
https://www.youtube.com/watch?v=LrvGXrBaBOM&t=40s
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Aanpassing op jaarplan 
Halverwege het jaar kreeg Milieu Centraal de vraag van de directie OenM of wij samen met het 
RIVM en het ministerie van VWS een infographic wilden ontwikkelen om mensen voor te lichten 
over het goed gebruik van desinfectiemiddelen: wanneer volstaat handen wassen met zeep en in 
welke situatie kunnen consumenten wel desinfectiemiddelen gebruiken. De richtlijnen voor het 
goed gebruik van desinfectiemiddelen zijn hetzelfde tijdens en na (een eventuele) Covid19 
pandemie, waardoor de infographic ook na de Covid19 pandemie te gebruiken is. In 2020 hebben 
we voornamelijk naar de inhoud van de infographic gekeken en hier veel gesprekken over 
gevoerd. Voor Milieu Centraal is dit een infographic met een hoog afbreukrisico, omdat het een 
moeilijke boodschap is ten tijde van steeds hogere cijfers van Coronabesmettingen. Begin 2021 zal 
de infographic verder worden ontwikkeld en verspreid. De kosten voor de ontwikkeling komen uit 
het budget van het Kaderprogramma van 2020.  
 
 

3.9.4 Antifouling  
 
Gerealiseerd in 2020 – conform jaarplan 

1. Begin 2020 verwerkte Milieu Centraal de resultaten van de praktijktest, in overleg met 
partners en IenW, in een nieuwe versie van de infographic en video over alternatieven. 
Deze materialen gebruikten partners ook in communicatie richting booteigenaren.  

2. De video’s en een social media bericht rondom 
alternatieven voor conventionele antifouling 
creëerden een bereik van bijna 1,2 miljoen mensen. 
De video’s werden ruim 900.000 keer bekeken, die 
mensen bekeken de video minimaal 15 of 30 
seconden (afhankelijk van het platform waar ze hem 
in beeld kregen). Bijzonder was dat deze lange video 
van 5 minuten door opvallend veel mensen werd 
uitgekeken, 15% keek deze lange video helemaal uit, 
bij video’s van gemiddeld 1 minuut ligt dit 
percentage hoger met 24%, maar voor een lange 
video is dit verhoudingsgewijs een erg goed 
uitgekeken video. Ook zorgden de social media 
berichten ervoor dat bijna 5.000 mensen met 
interesse in boten doorklikten voor meer informatie.  

3. Antifouling kreeg aandacht in de media, Milieu 
Centraal werd genoemd in artikelen met een totaal 
bereik van bijna 75.000 en bijbehorende PR-waarde 
van € 46.000 (dit betekent dat je dit bedrag zou 
moeten betalen als je deze media-aandacht zou 
moeten inkopen).  

4. 7.500 weergaves van de webpagina over antifouling, 
en een gemiddelde bezoektijd van 3.32 minuten. 

5. Separaat stuurt Waterrecreatie Nederland een 
rapportage over hun activiteiten.  
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III Programmadirectie Duurzame Mobiliteit 
 

3.10 Duurzame mobiliteit  
 

3.10.1 Inzicht in impact: gids voor consumenten en media 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. Ontwikkeling en actualisaties kennisbasis duurzame mobiliteit, waaronder: 
• CO2-uitstoot Elektrische auto vs. Fossiel 
• Kosten Elektrische auto vs. Fossiel 
• Accu, milieu en mensenrechten 
• Praktische aspecten van laden 
• Effecten van stikstof 

2. Aandacht in media voor duurzame mobiliteit (zie elders in deze rapportage). 
3. Actieve benadering van consumenten via sociale media (zie elders in deze rapportage). 
4. Ontwikkeling en actualisaties van webpagina’s duurzame mobiliteit (zie elders in deze 

rapportage).  
 

Uitgelicht 
 
Aandacht in media 
Door corona was 2020 een ander ‘mediajaar’ dan 2019. Verder werd het onderwerp stikstof en 
mobiliteit ingehaald door stikstof en landbouw, en ook op het vlak van elektrische auto leek de 
ergste honger van journalisten naar de milieuaspecten ervan gestild.  
 
Voorbeeld van een uiting waar Milieu Centraal aan heeft meegewerkt 
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Sociale media  
Voorbeeld van een post voor facebook en Instagram (25.000 keer bekeken, 1.000 likes) 
 

 
 
Milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer 
Totaal aantal paginaweergaven ‘duurzame mobiliteit’ is gestegen: 

• van 190.000 in 2019  
• naar 234.000 in 2020 (+23%) 

 
Top 10 pagina’s duurzaam vervoer op milieucentraal.nl in 2020 Paginaweergaven 

/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/subsidie-elektrische-auto/ 57681 

/duurzaam-vervoer/vliegen-of-ander-vakantievervoer/ 29052 

/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/ 23936 

/duurzaam-vervoer/fiets-ov-of-auto/ 21825 

/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/zuinig-rijden/ 18434 

/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/hou-je-autobanden-op-spanning/ 13240 

/duurzaam-vervoer/ 12839 

/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/zuinige-auto-kopen/ 9890 

/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/opladen-elektrische-auto/ 6849 

/duurzaam-vervoer/fiets-ov-of-auto/elektrische-fiets/ 5350 

 
 

3.10.2 Duurzaam op weg: van 4 naar 2 wielen 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. Vanwege Corona kon de campagne ‘Fiets fluitend naar je werk’ niet worden doorgezet. In 
de periode dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkte, hebben is de campagne stopgezet 
en in de periode daarna, is de campagnetitel aangepast naar ‘Fiets gezond naar je werk’. 
Communicatiematerialen werden aangepast. De ontwikkelde filmpjes en fotoverhalen 
trokken ruimschoots de aandacht op social media.  
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2. Het plan voorzag extra aandacht voor de e-scooter. Een onderzoeker van Milieu Centraal 
zette relevante wetenswaardigheden voor consumenten op een rij en maakte een 
milieuvergelijking tussen een e-scooter en een brandstofscooter. Eind 2020 werd de 
webpagina geschreven (https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-
scooter/) en een script voor de videoclip ontwikkeld (productie begin 2021). 

 
 

3.10.3 Activiteit: inspelen op actuele ontwikkelingen 
 
Gerealiseerd in 2020 
In overleg met IenW heeft Milieu Centraal in dit verband 3 activiteiten ondernomen: 

1. Deelname aan FET, en daarbij een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de Q&A’s 
elektrisch rijden. Aan het eind van het jaar werd in een update van de Q&A Milieu 
voorzien, het thema Laden werd overgenomen door de organisatie E-Laad. Ook leverden 
we een bijdrage in de clips van de Astrolads over Milieu. 

1. Verkennende gesprekken gevoerd met Anders Reizen. Hier zijn geen concrete initiatieven 
uit voortgekomen. 

2. Een begin gemaakt met een milieubeoordeling van alternatieve brandstoffen, mede op 
basis van factsheets van TNO. Vanwege ziekte van de onderzoeker (Corona) is de 
afronding doorgeschoven naar 2021. 

 
Budgettaire aanpassing 
In overleg met IenW is het budget voor externe kosten (4.500 euro) omgezet naar kosten voor 
uren om genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. 
 
 

3.10.4 Advies op Maat Elektrische auto 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. De titel van het Advies op maat is gewijzigd van ‘Wordt mijn volgende elektrisch?’ naar 
‘Welke elektrische auto past bij jou?’ Dit sluit aan bij de trend dat het overwegen van een 
elektrische auto normaler is geworden. 

2. Milieu Centraal actualiseerde twee maal in 2020 de data in de keuzehulp (aanschafkosten, 
bereik, gemiddelde kosten). 

3. Rond de aankondiging en realisatie van de aanschafsubsidie besteedde Milieu Centraal via 
haar kanalen extra veel aandacht aan de tool en ook via Nederland Elektrisch haalden we 
een aardig bereik.  

 

Uitgelicht 
Het Advies op maat elektrische auto is in 2020 ongeveer 16.566 keer bezocht. In 2019 was dat 
4.840 in 3 maanden. 
 

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-scooter/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-scooter/
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3.10.5 Tweedehands elektrische auto’s 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. Een drempel bij ‘tweedehands’ elektrische auto’s is onzekerheid over de kwaliteit van de 
accu. Want hoe snel gaat zo’n batterij eigenlijk achteruit? Zeker zolang de BOVAG nog niet 
de aangekondigde batterijcheck kan bieden, is het belangrijk om de consument 
handvatten te bieden in zijn zoektocht naar een EV-occasion. 

2. De onderzoeker van Milieu Centraal deed grondig onderzoek naar batterijdegradatie en de 
factoren die die teruggang in bereik beïnvloeden. Daarbij werd veel externe expertise 
ingeroepen. Auke Hoekstra en consorten, Arne Brethouwer, de BOVAG, VER en ANWB: we 
gebruikten de relatief beperkte aantallen bronnen die er waren.  

3. De vertaalslag naar communicatie volgde en we leverenden een webpagina op en een 
videoclip met een stappenplan ‘Hoe pak je dat aan, een tweedehands ev kopen?’.  

4. Begin 2021 voorziet Milieu Centraal een eerste herziening van de middelen, op basis van 
de feedback dat het stappenplan te uitgebreid kan overkomen en daarmee moeilijk 
haalbaar kan lijken. 

 
 

3.10.6 Insights (potentiële) elektrische rijders met ANWB  
 
Gerealiseerd in 2020 

1. Vanwege Corona gingen de oorspronkelijk in dit project opgenomen ANWB-proefritdagen 
niet door. En voor het alternatieve plan B – EV Experience – besloot Milieu Centraal 
uiteindelijk zelf dat het vanwege de toenemende aantallen besmettingen niet 
verantwoord was om op een druk bezocht event te gaan interviewen.  

2. Milieu Centraal is aan de slag gegaan met Plan C. We wierven 21 respondenten die een 
online vragenlijst invulden en aan een mondeling interview van een half uur meededen.  

3. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage. Eén van de inzichten was dat ‘overwegers’ 
opzien tegen problemen met laden (‘laadkoorts’)’. 

4. Volgens het plan is er een visual gemaakt, en een video. Deze video heeft het karakter van 
een ‘vox-pop’ en gaat over de ‘laadkoorts’. 

5. De onderzoeksresultaten worden in 2021 ook gebruikt als input voor een ervaringsvideo 
over het rijden met een elektrische auto.  
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Budgettaire aanpassing 
Plan C vergde veel meer tijd dan het oorspronkelijke plan A en latere plan B. Een budget van 5.000 
euro voor externe kosten is daarom omgezet in extra uren voor de uitvoering van plan C. 
 

Uitgelicht 
De ‘vox-pop’ video Heb jij laadkoorts. Zie: https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-
vervoer/elektrische-auto/opladen-elektrische-auto/#video-ervaringen-met-laden  
 

 
 
 

3.10.7 Opladen thuis, in de straat en onderweg 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. Uitzoekwerk verricht over praktische aspecten van laden thuis, in de straat en onderweg. 
2. Het resultaat was een heldere webpagina, met in een half jaar zo’n 7.000 

paginaweergaven. 
3. Aandacht voor de praktische kanten van laden via sociale media, die op flink wat 

bezoekers kon rekenen. 
4. Voor de communicatiewerkgroep van het FET zijn de Q&A’s laden uitgewerkt.   
5. Bovendien bleek tijdens het onderzoek naar ervaringen dat de voor consumenten 

complexe wereld van het thuislaadpunt meer aandacht behoeft. Dat vertaalde zich in de 
offerte voor een Thuislaadvergelijkerm, die IenW in september 2020 honoreerde.  

 

  

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/opladen-elektrische-auto/#video-ervaringen-met-laden
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/opladen-elektrische-auto/#video-ervaringen-met-laden
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Uitgelicht 
 

 
 
 

3.10.8 Waterstof 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. Op grond van literatuurstudie zijn in de kennisbasis van Milieu Centraal de onderwerpen 
‘De rol van waterstof in de energietransitie’ en ‘Een (milieu)vergelijking tussen de 
waterstofauto en de elektrische auto’ ontwikkeld. 

2. Twee nieuwe webpagina’s geschreven: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-
aarde/energiebronnen/waterstof/ en https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-
vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/.  

3. Twee infographics ontwikkeld: over de productie van waterstof en over de vergelijking van 
het energieverbruik van een waterstofauto en een batterij-elektrische auto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/
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Uitgelicht 
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IV Openbaar Vervoer en Spoor 
 

3.11 Duurzaam toerisme 
 

3.11.1 Reizen in Europa: vliegen of treinverkeer? 
 
Gerealiseerd in 2020 

1. De corona crisis maakte het in 2020 onmogelijk om een vakantie per trein naar het 
buitenland aan te raden. En een campagne over reizen per trein als vakantie ervaring was 
dan ook niet mogelijk.  

2. Begin 2020 heeft Milieu Centraal wel verkennende gesprekken gevoerd met partijen als de 
Treinreiswinkel en NS Internationaal om gezamenlijk een winactie op te zetten.  

3. Daarnaast is met een mediabureau gestart om de invulling van de campagne concreet te 
maken. Ook heeft Milieu Centraal een start gemaakt met de how to video treinreizen. In 
maart 2020 gooide corona echter roet in het eten. De treinreis campagne is in eerste 
instantie uitgesteld naar het najaar, maar bleek toen ook niet mogelijk te zijn.  

4. De how to treinreizen en de campagne over treinreizen staan nu gepland voor 2021.  
 
Externe kosten en niet gerealiseerde uren zijn in overleg met IenW/OV & Spoor doorgeschoven 
naar de bouw van een nieuw website Klimaatwijsopvakantie.nl. In 2021 wordt gestart met de 
bouw van deze site. 
 
 

3.11.2 Klimaatimpact van vakantieverkeer 
 
Klimaatwijsopvakantie.nl 
Omdat het in 2020 onmogelijk bleek om een campagne over treinreizen te houden, heeft Milieu 
Centraal met de directie OV & Spoor gesproken over een andere invulling van het budget voor 
2020. In samenspraak is besloten om dit budget te besteden aan het bouwen van een nieuwe 
website voor de tool Klimaatwijsopvakantie.nl. Diverse partijen in de reissector, zoals de ANWB, 
hebben al langere tijd belangstelling voor de tool, om zo hun klanten meer inzicht te geven in de 
klimaatimpact van hun vakantie.  
 
Een belangrijke beperking daarbij is dat de reissector voor de impact van vliegen alleen CO2 
rekent, en daarmee een stuk lager zit dan de berekeningen van Milieu Centraal. Ook waren er bij 
partijen in de reissector wensen voor de eindadviezen die in de huidige tool niet mogelijk zijn. 
Zoals de mogelijkheid om te ‘spelen’ met de keuze voor vervoermiddel in het eindadvies.  
 
De tool Klimaatwijsopvakantie.nl zal in 2021 opnieuw worden gebouwd in een nieuwe website, 
met een interactief eindadvies. In de nieuwe tool zal onder meer een uitsplitsing van de uitstoot in 
CO2 en niet CO- emissies mogelijk zijn. 
 
Externe kosten en niet gemaakt uren zijn doorgeschoven naar de bouw van een nieuw website 
Klimaatwijsopvakantie.nl. In 2021 wordt gestart met de bouw van deze site. 
 
Publiciteit en bereik in 2020 
De tool trok in 2020 ongeveer 10.000 bezoekers. Hoewel mensen door corona een groot deel van 
het jaar niet naar het buitenland konden reizen, was het mediabereik voor de tool aardig groot. 
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Zeker begin 2020 was er nog veel media aandacht voor klimaatvriendelijk op vakantie gaan. Onder 
andere de Volkskrant, NRC en RTL Nieuws besteedden er aandacht aan.   
Het bereik van media aandacht voor de klimaatimpact van vakanties waarin informatie van Milieu 
Centraal is gebruikt (de tool is niet altijd genoemd, wel vaak) was in 2020 toch nog zo’n 14 miljoen. 
Dat vertegenwoordigt een advertentiewaarde van € 1.652.516.  
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4 Financieel overzicht 
 
Januari tot en met december 2020 

  Begroot Besteed 

Onderdeel Kaderprogramma 2020 Projectkosten 
2020 
Totaal 

Uren + 
externe 
kosten 

Uren Externe kosten 

          

Kerntaak 350.000       

Onderzoek (alle thema’s)   163.500 261.879 9.753 

Consumer insights   16.500 15.704 0 

Website en social   107.500 149.856 10.597 

Contentservice en mediaservice   40.500 52.290 1.858 

Programmabreed   22.000 52.491 0 

          

Duurzame Leefomgeving en 
Circulaire economie 

1.010.500       

Gedragsbeïnvloeding en social 
media DLCE 

  100.000 71.116 29.333 

Circulaire economie   658.000 317.784 319.622 

Doelgroepgerichte aanpak CE   30.000 5.510 22.969 

Love Your Clothes   51.440 31.574 20.927 

Keurmerken non food   50.000 33.844 21.868 

Emissies microplastics   93.560 44.416 45.279 

Houtrook   27.500 19.429 8.570 

          

Omgevingsveiligheid en 
Milieurisico’s 

292.100       

Gedragsbeïnvloeding en social 
media OenM  

  27.500 25.348 200 

Milieurisico’s   107.900 68.286 39.022 

Gezond in en om huis en tuin   156.700 75.561 79.892 

          

Duurzame mobiliteit  201.220       

Inzicht in impact (Kerntaak DuMo)   69.200 74.094 762 

Duurzaam op weg   28.800 25.348 11.413 

Inspelen op actuele ontwikkelingen   21.000 15.961 0  

AoM ‘Wordt mijn volgende auto 
elektrisch?’ 

  12.600 9.124 5.840 

Tweedehands elektrische auto’s   22.980 14.341 11.192 



  
Kaderprogramma Duurzaam Consumeren 

Jaarrapportage 2020 
 

Pagina 81 van 81 

Insights (potentiële) elektrische 
rijders 

  19.000 15.473 3.050 

Opladen thuis, in de straat en 
onderweg 

  8.800 10.213 0 

Duiding waterstof en waterstofauto 
in energietransitie 

  18.840 17.934 2.710 

          

Openbaar Vervoer en Spoor 78.900       

Reizen in Europa: vliegen of treinen   46.900 5.058 0  

Klimaatimpact van vakantieverkeer   32.000 9.935 1.476 

          

Totaal (€) 1.932.720 1.932.720 1.422.566 646.333 

 
 
Toelichting op financieel overzicht 
De begrotingen van de thematische activiteiten zijn bij het schrijven van het Kaderprogramma 
Duurzaam Consumeren (in september 2019) 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 2020 weergegeven.  
 
De aanhoudende corona-pandemie heeft in sommige gevallen zijn weerslag gehad op de 
mogelijkheden van uitvoering van activiteiten. Binnen sommige projecten is er bij de uitvoering 
van het Kaderprogramma Duurzaam Consumeren geschoven tussen uren en externe kosten, 
binnen het beschikbare budget. Binnen directie DLCE (circulaire economie) is er ook geschoven 
met budget van de ene activiteit naar de andere activiteit. 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 2020 veel meer uren besteed aan de onderdelen uit de 
kerntaak: onderzoek, de website, en mediaservice (vragen van journalisten). Voor social media en 
consumentenexpertise is dit in 2020 opgevangen binnen de verdiepende activiteiten. Milieu 
Centraal ziet een goede kennisbasis en actuele website als belangrijke voorwaarden 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 
19.688 euro niet besteed aan externe kosten, verdeeld over een aantal verdiepende, thematische 
activiteiten. Dit bedrag zal Milieu Centraal in mindering brengen op de toegekende beschikking 
(1.932.720 euro). Bij een verzoek tot vaststelling van de subsidie zal derhalve het bedrag van 
1.913.033 euro in acht worden genomen. 
 


