
CAMPAGNE VAN CIRCULUS -BERKEL

MOOIS.IJIT-AFVAL FOCUST OP
CIRCULARITEIT

Circulus-Berkel lanceerde in mei een 'scheidingscampagne'die de allure heeft van reclame voor

een modemerk. "Onze scheidingsresultaten zijn al jaren hoog; het werd hoog tijd dat we lieten

zien dat er hele mooie, nieuwe producten worden gemaakt van secundaire grondstoffen", aldus

communícatiemanager Friederike Kleijn.

TEKST: NTUÉ OI BOER BEELD: CIRCULUS-BERKEL

e scheidingspercentages van de gemeenten waar
Circulus-Berkel afval inzamelt, zijn al jaren om
over naar huis te schrijven. Vier van de negen ge-

meenten halen inmrddels de landelijke doelstel-
ling van 75o/oyooÍ 2020; een aantal daarvan zit daar

al enkele jaren zelfs ruim boven. 'Het woÍdt steeds moeihjker
om jaarlijks nog te verbeteren", aldus Friederike Kleijn, "en het is
juist belangrijk om inwoners die goed scheiden, te blijven moti-
veren. Zo merken we dat sprake is van toenemende vervuiling en

we willen de kwaliteit van onze brongescheiden stromen behou-
den, en liefst ook verbeteren." Zoals ook elders, steekt ook in de

regio van Circulus-Berkel af en toe de discussie over bron- versus
nascheidrng de kop op. "De campagne staat los van deze discus-
sie, maar het doel rs rÍatuurlijk wel om scheiding in huis verder te
stimuleren. Want juist blj de bron borgen we de kwalrteit van de

secundaire grondstoffen. Deze wordt steeds meer gevraagd door
producenten en is dus een relevante factor. Overigens dus niet
alleen omwille van duurzaamheid, maar ook omdat we met het

sluiten van ketens nieuwe economische bedrijvigheid in de regio
of in den lande stimuieren,"

RESULTATEN IN PLAATS VAN PRESTATIE

In plaats van weer te kiezen voor een traditionele scheidings-
campagne waarin het afval de hoofdrol zou spelen, kwam Kleijn
tot een andere keuze. "We wilden aandacht voor de resultaten
van afvalscheiding, en dus voor de producten van teruggewon-
nen grondstoffen of uit recycling. In de afgelopen jaren hebben

we het vooral gehad over hoe te scheiden, over het gemak of het

duurzame belang. Daar waren we wel even klaar mee." Deze ambi-
tie viel bij haar communicatiebureau in goede aarde, Jac de Rui-
ter, creatief bij Buro Jung: "ln de jaren 90 werkte ik al mee aan de

campagne 'Een beter milieu begint bij jezelf' en ook mijn collega's

hebben veel ervaring met scheidingscampagnes. In ons bureau
zijn we voor klanten dagelijks bezrg met het thema circuiariteit
en het was fijn om daar nu ook eens een draagvlakcampagne voor

te mogen maken. We kozen er vervolgens voor om het anders
te doen dan in de talloze afvalcampagnes die we om ons heen
zien. Het moest een mooie, aantrekkelijke campagne worden.
Waarin een mooi, deslgnproduct van circulaire oorsprong (1
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centraal moest staan. En we dus wegbleven van tnzamelmidde-
len en oranje jassen. Naar ons idee past dit ook uitstekend in de

tijdgeest. We weten al lang dat steeds meer consumenten, vooÍal
de jongere, de voorkeur geven aan duurzarne, of gerecyclede pro-
ducten. En producenten nemen dat nu zelfs prominent in hun
verkooppropositie mee. In voorbije jaren werd dat nog wel eens
achtergehouden en maakten producenten nadrukkelijk geen
gewag van de toepassing van gerecycled materiaal. Nou, dat is
verleden tijd. Daar rs echter tn de afvalsector nog nauwelijks op

ingehaakt. We zijn echt heel blij dat Circulus-Berkel het lef had
om ons idee te omarmen en opdracht te geven voor uitwerkrng."
Kleijn vertelt dat de campagne vooral bevestigt dat de circulaire
economie in rap tempo tot bloei komt. "De tijd dat we utt kunst-
stofrecycling slechts donkergrauwe bermpaaltjes of parkbanken
konden maken, is voorbij. Er zijn inmiddels vele mooie, aantrek-
kelijke producten uit teruggewonnen stromen. Door dat op de

voorgrond te zetten, motiveren we om meer afval te scheiden, of
dat in ieder geval zo goed mogelijk te blijven doen."

FRIEDERIKE KLEIJN:
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ONZE SORTEERANALYSES

BLIJKT DAT WE NOG VEEL

WAARDEVOLLE RE STSTROVIEN

UIT HET RESTAFVAL KUNNEN

HALEN OOK DAAR WILDEN

WE N4ET ONZE CAI\4PAGNE OP

INZETTEN''

ZELFBEWUST DESIGN MET AFVAL

Voor de campagne zijn vijf aansprekende 'circulaire' cases qe-

selecteerd, in nauwe samenspraak met de producenten, zoals
Greentom (stroller uit gerecycled plastic), UrbanNatureCulture
(designlamp ult 2 pet-flessen), i-did (vilten tas uit gerecycled
textiel) en Loop.a life (Fryske trui uit gerecycled wol en vlas), Ook
is er een hoofdrol voor de'verhipte'fiets door de fietsenwerk-
plaats van Cambio, onderdeel van Circulus-Berkel. De boodschap
van de campagne is dat er hele mooie designproducten worden
gemaakt van afval. Producten die minstens zo waardevol, zo

niet waardevoller zijn. Het is dus meer dan de moeite waard om
zorgvuldig te blijven scheiden. De Ruiter: "Wat ons betreft, horen
daar in de campagne ook mooie, modische beelden blj, Waarin
behalve het product, ook een jonge, zelfbewuste consument ac-
teert. Het resultaat is een campagne die zo in een glossy maga-
zine kan."

Van elke circulaire case zijn verschrllende uitingen gemaakt, die
via www.mooisuitafval.nl verder worden toegelicht en onder-

hey
gave lamp!

bouwd. "Het ligt in de bedoehng om in de loop van tijd nreuwe
cases toe te voegen. Het idee is dat we op deze manier inwoners
blijvend motiveren om strikt te blijven scheiden. Mogelijk kun,
nen we nieuwe boodschappen toevoegen, bijvoorbeeld om toe-
nemende vervurling van stromen tegen te gaan. Bovendien blijkt
uit onze sorteeranalyses dat we nog veel waardevolle stromen
uit het restafval kunnen halen; ook daar willen we met deze cam-
pagne op inzetten", zegt Kleijn,

VROEGTIJDIGE LANCERTNG VAN MOOIS-UIT-AFVAL

De bedoeling was om de campagne te lanceren met. het
jaarverslag, om daarna ult te rollen via dag- en weekbladen en
andere (social) media. Kleijn: "We waren echter te blij met de

gemaakte campagnebeelen en hebben ze daarom begin maart
al prominent getoond tijdens de opening van ons nieuwe
Grondstoffencentrum in Deventer. De reacties van de genodlgden
waren aanstekelijk. Het was duidelijk dat we de juiste snaar
hebben geraakt", aldus Kleijn, Ze is tevreden met de keuze om
de beelden te gebruiken bij àe opening op 4 maart, omdat kort
daarna de corona-nchtlijnen werden afgekondigd. Weliswaar
siert de campagne het onlangs verschenen jaarverslag en is de

website www.mooisuitaÍval.nl live, maar verder is de campagne
nog niet uit de verf gekomen. Volgens Kleijn is echter sprake van
uitstel, geen afstel. "Daarvoor is er teveel enthousiasme; er qaan

zelfs stemmen op om nieuwe cases te maken, waarvoor er al
modellen uit eigen gelederen zich hebben gemeld.' 4J
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