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Het Verbindend Beeldmerk Afvalscheiding is een product  
van het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval.  
Het is opgesteld door Rijkswaterstaat en de Vereniging  
Producentenverantwoordelijkheid Nederland in samenwerking  
met de NVRD en MilieuCentraal. Het beeldmerk is kosteloos  
beschikbaar op www.vang-hha.nl/beeldmerkafvalscheiding  
Ander gebruik dat beoogd is niet toegestaan.

http://www.vang-hha.nl/beeldmerk
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Wij – gemeenten en uitvoeringsorganisaties, producenten- 
organisaties, afvalinzamelaars en -verwerkers – communiceren  
allen met consumenten over het scheiden en inleveren van  
afval. We communiceren allemaal over initiatieven, maat- 
regelen en verplichtingen waarin de doelgroep zijn weg  
moet vinden.

Daarbij maken wij gebruik van een breed scala aan media  
zoals televisie, radio, advertenties, abri’s en social media.

Dat doen we op onze eigen wijze, in onze eigen stijl en over  
ons eigen specifieke onderwerp. Vanuit een eigen strategie,  
budget en verantwoordelijkheid naar de achterban. 

Wij delen met ons allen wel eenzelfde doel; mensen afval  
laten scheiden en inleveren. Door het te scheiden, creëren  
we grondstoffen voor nieuwe producten. Er wordt weer iets  
moois gemaakt en zodoende krijgt afval een nieuw leven.

Samen kunnen we meer bereiken
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Verbinden

Als we dat gemeenschappelijke doel duidelijk weten te maken  
in de grote verscheidenheid aan boodschappen en uitingen,  
heeft dat een belangrijk voordeel. 

Mensen gaan dan de verschillende boodschappen met  elkaar  
verbinden. Als gevolg worden de associaties in ons brein sterker,  
het belang ervan groter en de boodschap eenvoudiger te begrijpen.

Uitingen tellen bij elkaar  
op. Zo krijgen scheiden  
en inleveren van afval  
een prominentere positie  
in ons brein.

Bij contact met een bood- 
schap over één type afval, 
worden ook de boodschappen 
van andere typen afval ge- 
activeerd.	Dus	profiteren	we	 
van elkaars boodschappen.

Er is meer en consistent aan- 
dacht voor het gezamenlijke 
belang en doel, afval een  
nieuw leven geven. Dat werkt 
stimulerend op het gewenste  
gedrag. 
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Om die verbinding mogelijk te maken hebben we een beeldmerk 
ontwikkeld. Met dit beeldmerk en de zin “Samen geven we afval 
een nieuw leven” voegen we steeds één gemeenschappelijk  
element toe aan de afzonderlijke communicatie-uitingen.
 Dat gemeenschappelijk element wordt samen met de  
uitingen opgeslagen in het geheugen en weer uit het geheugen 
teruggehaald als men aan afval scheiden denkt of een uiting ziet.

We creëren één groot associatief netwerk  
waaraan alle uitingen bijdragen. 

Een associatief netwerk bestaat uit een aantal met elkaar  
verbonden knooppunten: raak je één knooppunt aan,  
dan worden alle associaties geactiveerd. Met andere  
woorden: het beeldmerk activeert al de afvalscheiding- 
boodschap voordat een uiting is gelezen. 

De herhaling van ‘nieuw leven’ activeert in het brein  
steeds weer de verschillende soorten concrete in te  
leveren producten en het grotere belang dat het dient. 

Het beeldmerk
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 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

Het beeldmerk
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Dit is het beeldmerk. Het symboliseert dat het gescheiden 
afval wordt gebruikt om nieuwe producten van te ver-
vaardigen. Het laat zien dat afval en nieuwe producten 
continu in beweging zijn en in elkaar overgaan.  

Het beeldmerk werkt voor alle betrokken organisaties,  
doordat we in abstracte, symbolische vorm de producten  
laten zien waarvan we willen dat mensen die apart inleveren.  
De consument ziet dat het niet alleen over lege flessen en 
oude apparaten gaat, maar over vele soorten afval en oude 
materialen. Deze symbolische producten vormen gezamen- 
lijk een spiraal die staat voor het proces van leven, loslaten  
en weer herboren worden.

De kleur groen geeft de associaties van natuur en milieu- 
vriendelijk mee aan de boodschap. Het beeldmerk heeft de 
vorm van een label waardoor het makkelijk aan een uiting 
toegevoegd kan worden, zonder dat het er een onderdeel  
van wordt.

•  Het beeldmerk verbindt alle communicatie over  
afval scheiden, inleveren en recyclen.

•  Het beeldmerk symboliseert door de spiraal- 
vorm dat gescheiden en ingeleverd afval wordt 
gebruikt om nieuwe producten van te maken.

•  Het beeldmerk laat zien dat afval en nieuwe  
producten continu in beweging zijn en in  
elkaar overgaan.

Het beeldmerk
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Het beeldmerk is zodanig ontwikkeld dat het wel opvalt  
maar de uitingen waarop het te gast is niet verstoort. 

Het kan zowel links als rechts geplaatst worden. Onder en  
boven. Door de onderscheidende vorm kan het vergroot  
en verkleind worden, om de optimale balans in de uiting te  
vinden. Er zijn verschillende kleurstellingen zodat er altijd  
wel één is die aansluit bij de stijl van de betreffende uiting. 

Op deze manier is het gebruik van het beeldmerk door  
gemeenten, hun uitvoeringsorganisaties, producenten- 
organisaties, inzamelaars en verwerkers zo gemakkelijk  
mogelijk. Vrijheden
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Versies Kleur

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
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Rae nobis atem quat. Ducimus rerorer itatectur 
alit ma debis volorest et queApiditat ipsae an-
debis dipsanda non perum faccusapis et aliquam 
sandist voluptas et qui odi simi, quas iuntis veli-
quam rest apienda nditio. Aciligentem fuga.  
Otatio. Nequi dus molupis ne dolesequam cus.
Ti ommoles maximpor mod quas cus, ipienect-
em derum quas non ratius doluptatur susam 
sedicab orempor reperibustis e.

Rae nobis atem quat. Ducimus rerorer itatectur 
alit ma debis volorest et queApiditat ipsae an-
debis dipsanda non perum faccusapis et aliquam 
sandist voluptas et qui odi simi, quas iuntis veli-
quam rest apienda nditio. Aciligentem fuga.  
Otatio. Nequi dus molupis ne dolesequam cus.
Ti ommoles maximpor mod quas cus, ipienect-
em derum quas non ratius doluptatur susam 
sedicab orempor reperibustis e.

Rae nobis atem quat. Ducimus rerorer itatectur 
alit ma debis volorest et queApiditat ipsae an-
debis dipsanda non perum faccusapis et aliquam 
sandist voluptas et qui odi simi, quas iuntis veli-
quam rest apienda nditio. Aciligentem fuga.  
Otatio. Nequi dus molupis ne dolesequam cus.
Ti ommoles maximpor mod quas cus, ipienect-
em derum quas non ratius doluptatur susam 
sedicab orempor reperibustis e.

Versies zwart/wit

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
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Voorbeelden toepassing

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
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 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    



 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    



 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
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 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
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Het beeldmerk werkt het 
beste als het leesbaar blijft 
en in verhouding met de 
uiting geplaatst wordt.  
Dit mag links- of rechts-
boven, of links- of rechts-
onder. Het mag in  
combinatie met andere  
logo’s geplaats worden.

Niet:
• te groot plaatsen
• te klein plaatsen
•  aflopend of tegen de  

rand van een uiting
• de kleuren aanpassen

Do’s & Don’ts

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    

 Samen geven
 we afval een

 nieuw leven    
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Kleuren

C90 M30 Y95 K30 
(TAC 245%)

349C R0 G102 B50

CMYK
(proceskleuren voor print)

RGB
(beeldschermkleuren)

PMS
(pantone)

C75 M0 Y75 K0

C35 M0 Y33 K0

R41 G171 B101

R190 G240 B205

7479C

351C
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Typografie

Indien nodig kunt u bij het RWS-team  
dit lettertype aanvragen. 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Het beeldmerk gebruikt het  
lettertype van de Rijksoverheid, 
en dan specifiek de Bold:

“RijksoverheidSansHeading”
Regular
Italic
> Bold
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Beschikbare bestandstypen

Print en drukwerk

• Kleurtype: PMS

1. AI
2. EPS

Kleurtype: CMYK 

1. AI 
2. EPS

Beeldscherm

• Kleurtype: RGB 

1. AI 
2. EPS

Kleurtype: RGB

1. PNG (transparantie)
2. JPG (witte achtergrond)


